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 صنعتی استخدام شوید؟ کشینقشهچگونه در موقعیت شغلی 

 

 

د و قصد شدی التحصیلفارغاین کتاب مناسب شماست که تازه از دانشگاه فنی 

اصول  مورد در، این کتاب معتبر دارید هایشرکتاستخدام شدن در 

 شدهشتهنوبر معت هایشرکتصنعتی و چگونگی استخدام شدن در  کشینقشه

 که بتونید درامد ماهیانه خوبی کسب کنید. دهدمیو به شما قول 
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 نسخه الکترونیکی 

 خود دوستانکتاب را به 

 هدیه بدهید 

 
http://www.rezaalamir.ir 
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 کتاب آنالینخدمات 

سایر  و هافیلمباشد و شما خواننده گرامی از محتوای این کتاب بسیار تعاملی  خواستممی کهازآنجایی

ر د سایتموببرای این کتاب در  اختصاصی ایصفحهیادگیری بهترین استفاده را ببرید،  هایرسانه

 آن قرار دارد.در  آموزشیو سایر مطالب  دانلودهاکه دنیایی از  امگرفتهنظر 

 

 برای دریافت هدیه خود االنهمین

 رایگان دانلودهایو مشاهده سایر 

 ،به صفحه زیر مراجعه

 فرمایید:
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 مقدمه

و شما با تهیه این کتاب نشان  خواهدمیباید به شما تبریک بگویم، چون تغییر کردن جرأت  ازهمهاول

از  لیالتحصیفارغکمتر کسی وجود دارد که بعد از تحصیل و  .دادید که بسیار توانمند و شجاع هستید

فقط به یک دلیل دوباره قصد کسب و شما باشد خود  هایمهارتبه فکر افزایش  بازهمدانشگاه 

 آمادهکار بازار  ا مهندسان و متخصصان را برایم هایدانشگاهدلیل این است که  آنمهارت دارید و 

بات ندارد برای اث کار بازارکه کاربردی در صنعت و  گویندمی ایساده هایتئوریو بلکه فقط  کنندنمی

که این نگاه کنید به وضعیت اشتغال و تولید  هادانشگاهس از مدرک لیسان آماربه این مطلب هم 

که چرا وضعیت تولید و ساخت  بستنقشدر ذهن من  سؤالی دهدنمیمطلوبی را نشان  آمارنسبت 

ی مناسب جایگاه درولی ازنظر اقتصادی  شماربینابسامان هست با داشتن مهندسان قطعات در کشور 

 هاتشرکو باعث تعدیل نیروی  شودمیدچار بحران  عزیزمانشور تحریم ک ترینکوچکو با نیستیم 

تعداد محدود شاغلین هم در  آنهنوز بیکار هستند و بسیاری از مهندسان  کهدرحالی شودمی

و پاسخی که یافتم این بود که دانشگاه من به این موضوع بسیار فکر کردم  استرس تعدیل هستند

 دهدمیارائه را  ایساده هایتئوریو فقط  دکننمی آماده کار بازارمارا برای 

 ایهمهارتبرطرف کند که را  خألتولید کنم که این  آموزشیبه همین دلیل تصمیم گرفتم محصول 

دوستانی که تازه کاربردی بیاموزیم که بتواند برای صنعت کشور مناسب باشد و همچنین 

معتبری استخدام و  هایشرکتهند و در خود را افزایش د هایمهارتشدند بتوانند  التحصیلفارغ

 کسب درامد کنند

 دم و در پیش التحصیلفارغمن از دانشگاه  قصد دارم داستانی بگویم داستان ازاینجا شروع شد که

زیادی  هایشرکتزیادی نگاه کردم و رزومه به  هایسایتوبو  هاروزنامه هایآگهییافتن شغل، 

ی ول رفتممیو به مصاحبه مصاحبه استخدامی کمی دعوت شدم دی گذشت به و مدت زیا فرستادممی

 کجای کارت کنددام نمییک روز از خودم پرسیدم رضا چرا کسی تو را استخ شدمنمیاستخدام 

 هاییسؤالافتادم که رفته بودم از من  هاییمصاحبهیاد  کردممیکه فکر  طورهمین لنگدمی

 حلراهتخصصی بود و فهمیدم مشکل کجاست  هاسؤالمده ع دانستمنمی که من پاسخ را پرسیدندمی

 ایهنتیجدوره تخصصی شرکت کنم و  ها را مطالعه کنم و در یکجزوهکه پیدا کردم این بود که دوباره 

ازی ر ترینبزرگشرکت خوبی استخدام بشم و بعد مطالعاتی که کردم تونستم در  آوردم دست بهکه 

به مهارت پول پرداخت بلکه  کندنمیمدرک حقوق پرداخت  ها بهشرکتکه من فهمیدم اینکه 

 و هاتجربهو کسب تجربه به خودم گفتم این  هاشرکتسال تجربه و کار تخصصی در  7بعد  کنندمی

 شیکنقشهچگونه در موقعیت شغلی دانش را در اختیار شما دوستان عزیز قرار بدم این شد که کتاب 

 .درآوردماستخدام شوید را به رشته تحریر 
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ی که با یادگیر کندمیتخصصی کمک  هایرشتهاین کتاب به مهندسان فنی مثل مکانیک و عمران و 

 معتبر استخدام و کسب درامد کنند. هایشرکت، در ایحرفه صورتبهصنعتی  کشینقشه

 ؟خوردمیآیا این کتاب به درد شما 

 خواندن مفید است یا خیر، پیشنهادبدانید که آیا این کتاب برای خریدن و یا  خواهیدمیاگر 

 این قسمت را مطالعه کنید. حتماً کنممی

 مثبت است زیر هایپرسشسخ شما به یکی از اگر پا

 فنی و صنعتی مدرک دارید؟ هایرشتهاز  دریکیآیا 

 ؟دشدی التحصیلفارغآیا از هنرستان یا دانشگاه 

 ؟شغلی مناسب در شرکت معتبری هستید در پی یافتنآیا 

 یا قصد کسب درامد مناسب دارید؟آ

 آیا قصد دارید دانشی که کسب کردید را به مهارت کاربردی تبدیل کنید؟

درگیر کرد و حس کردید که برای ایجاد تغییر، نیاز به یک برنامه دارید،  شماراذهن  هاسؤالاگر این 

 یستید و برنامه خاصیخواندن این کتاب به شما کمک خواهد کرد. اگر نسبت به این شرایط ناراضی ن

 این کتاب را ببندید و به کارهای دیگری مشغول شوید. کنممی، پیشنهاد هم برای خود ندارید

 رقم بزنیم. باهمرا  ایالعادهفوقاگر پاسخ شما مثبت است با ما همراه باشید تا تغییرات 

 

 !دنیادارنددرخواست عجیبی از این  هاانسانحقیقت این است که اکثر 

 به رفتارهای قبلی خود ادامه دهند، خواهندمی هاانسان اکثر

 اما نتایج متفاوتی بگیرند! 

 

هستید که این کتاب را تا انتها نخوانید!  حوصلهبی قدرآنممکن است این نگرانی را داشته باشید که 

 ل کتاباصوبه وجد خواهید آمد و  خودتانادامه این کتاب بسیار تعاملی است که  در نگران نباشید،

که تدارک دیدم بسیار مفهومی یاد خواهید گرفت و  پویانماییو  هاانیمیشنو  هافیلمرا با استفاده از 

 درامد خود را تغییر خواهید داد.

 اهدافتان دست پیدا کنید. تکتکبه  توانیدمیباشید و بدانید که اگر بخواهید  پرانرژیامیدوارم 

 

 عالمیرمهندس رضا 

 ۱۳۹7تهران 
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  یه خود را از نویسندگان این کتاب بگیریدهد

سایر  و هافیلممحتوای این کتاب بسیار تعاملی باشد و شما خواننده گرامی از  خواستممی کهازآنجایی

ر د سایتموباختصاصی برای این کتاب در  ایصفحهیادگیری بهترین استفاده را ببرید،  هایرسانه

 در آن قرار دارد. آموزشیو سایر مطالب  دانلودهاکه دنیایی از  امگرفتهنظر 

 

 برای دریافت هدیه خود االنهمین

 رایگان دانلودهایو مشاهده سایر 

 ،به صفحه زیر مراجعه

 د:فرمایی
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 فصل اول:

 

 

 کشینقشهاصول 
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 8صنعتی به  کشینقشهاصول صنعتی صحبت خواهم کرد  کشینقشهدر این فصل در مورد اصول 

 از: اندعبارتکه  شودمیاصل تقسیم 

 ایجاد تصویر -۱

 خطوط و اندازه -2

 مجهول یابی -۳

 سطح و حجم آنالیز -4

 یا مجسم بعدیسهتصویر  -5

 برش -6

 اندازه نویسی -7

 تلرانس و انطباقات -8

 ارائه خواهم داد هاییتکنیکمفصل  طوربهاز موضوعات  هرکدامکه در مورد 

 که نقشه قطعه را ترسیم کنید خواهندمیاز شما و  راردادندقفرض کنید یک قطعه در اختیار شما 

 که نقشه قطعه را ترسیم کنید؟ دهیدمیانجام  کاریچهشما  سؤال 

شوید و نقشه راهی داشته  آشنافرایند مراحل ترسیم را از ابتدا تا انتها  رای ترسیم نقشه قطعه باب

بزارهای اطعه را در نظر بگیرید و با استفاده از ق نیم نقشه قطعه را ترسیم کنید،برای اینکه بتوباشید 

گیری از قطعه کنید و نمای مناسبی هم انتخاب  اندازهبهمثل کولیس و میکرومتر شروع  گیریاندازه

 آخرو برش قطعات را ترسیم کنید و در مرحله  بعدیسه، کنید و در مرحله بعد تصاویر سه نما

 گذاری کنید. اندازههم

 مشاهده کنید قراردادمبرای درک بهتر مطلب  سایتموبفیلمی را که در  حتماً کنممیپیشنهاد 
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ساله، تازه مدرک  27سن که ح شودمیشروع  ازاینجام داستان ویبگ داستانی قصد دارم به شما

و در واحد فنی و مهندسی  شدهدعوتتولیدی  شرکت دربا کلی جستجو به مصاحبه ، گرفته ندسیمه

 .دهدمیمصاحبه 

 توانیمی مهندس گویدمیو  دهدمیدر اختیارش قرار  کالچ اتومبیل رامجموعه سیستم  مدیر، یک

 دنقشه کنی را کالچاین مجموعه سیستم 

 مونم استخدام بشام و بتوهانجام بد راسیستم چیکار کنم که این  گویدمیحسن پیش خودش 

 که: رسدمیبه این نتیجه  ،کشینقشهحسن با استفاده از اصول و مبانی استاندارد 

 ایجاد کند رابهترِ تصاویر قطعات اول 

 ترسیم کند راکشی، خطوط تصاویر نقشهدوم روی کاغذ 

 ترسیم کند راا تصویر، تصویر سوم از دوت کهطوریبه سوم مجهول یابی کند

 کندآنالیز را تحلیل و  هاحجمچهارم سطوح و 

 ایجاد کندرا بعدی یا مجسم تصویر سه پنجم

 وتی نسبت به شکل بیرونی قطعه داردو ساختار متفا که داخل قطعات، شکل شودمیششم متوجه 

 یش تصاویر داخل قطعات استفاده کنداز برش برای نما که داندمیپس الزم 

 رسدمی گذاریاندازهکشیده وقت  را موردنیازهمه تصاویر  هفتم حاال که

ترسیم کن که را ولی مدیر به حسن گفته طوری نقشه  هست اتمامِ حال درهشتم در این مرحله نقشه 

و هیچ خطایی  بعد از ساخت راحت مونتاژ بشود شودمیساخت ارسال  برایوقتی نقشه به کارگاه 

اصولی در نقشه قرار  صورتبه راتلرانس گذاری و انطباقات  ،تدق نداشته باشد به همین خاطر، با

 دهدمیقابل ساخت را در نقشه قرار  هایاندازه اصطالحبهو  دهدمی

 خالصه بگویم طوربه

 تسلط خواهید یافت هاییاستراتژی ترینمهمبه  کشینقشهاصول با یادگیری 

 مطالب: ترینمهم
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 چگونگی ایجاد تصویر،

 تصویر استفاده کنیم، خطوط و چطور از کاغذ 

 تصویر سوم را پیدا کنیم، با استفاده از مجهول یابی 

 کنیم، آنالیزتحلیل و  راچطوری سطح و حجم قطعه 

 گیرید، را یادمی بعدیسهقطعه  یکو روش ترسیم  شویدمی آشنا بعدیسهبا تصویر مجسم و 

و چگونگی برش زدن قطعه را  کنیممیاده از برش استف قطعه را ببینیم یکبرای اینکه اجزای داخلی 

 ،گیریدمییاد 

، کنیم و با یادگیری اصول اندازه نویسی گذاریاندازهترسیم کردیم باید  راقطعه  یکبعد اینکه تصویر 

 ،شویدمی آشنادر نقشه  قرار دادن اندازه نحوه با

 بهترِ ه بتونیم نقشه را بسازیمنقشه را ترسیم کنید و برای اینک یککه  گیریدمییاد  تا اینجای کتاب

که تلرانس گذاری و انطباقات را رعایت کنیم تا در مرحله ساخت و تراشکاری به هدفی که از قطعه 

قابل ساخت را در نقشه قرار  هایاندازه، با استفاده از تلرانس گذاری، اصطالحبهنیاز داریم برسیم و 

 دهیدمی

 ؟چیستقطعه  نقشه از یکمراحل ترسیم  میدانید سؤال

 .مهیکه باید پاسخ بداست  سؤالی ترینمهمو  سؤالاولین این 

 ؟کندمیچه مراحلی برای ترسیم نقشه رعایت  کشنقشهمتخصص  یک نظرتان بهخب 

 ترسیم کنید راقطعه  یکنقشه  خواهندمی شما ازفرض کنید 

 ؟کنیدمیترسیم  راقطعه  چطوریانخب شما 

 که: شودمیشروع  ازاینجا کشینقشهکلیت داستان مراحل 

مثل کولیس و میکرومتر و غیره  گیریاندازهقطعه با استفاده از تجهیزات و ابزارهای  یکبرای ترسیم 

 کنیدمیاز قطعه  گیریاندازه بهتوضیح خواهیم داد شروع  کتابکه در ادامه 
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ی کاغذ، تصاویر سه و رو کنیدمیرا انتخاب  دهدمییات کاملی از قطعه نشان نمای مناسبی که جزئ

و در انتها سطوح قطعه که  کنیدمیو نماهای برش را در صورت لزوم ترسیم  بعدیسهنما، نمای 

 .کنیدمیو تلرانس گذاری  گذاریاندازهخطوط ترسیم کردید را  صورتبه

 

ی این کدها دداروجود  مختلفیو استانداردهای  شودمیصنعتی مطابق استاندارد ترسیم  کشینقشه

 از: اندعبارتاستاندارد جهانی 

هست موسسه  American National Standard Instituteکه مخفف  ANSI استاندارد کداولین 

 دداراستاندارد امریکا نام 

 داردصنعتی ژاپن نام  استاندارد Japanese Industrial Standard که مخفف JISدومین کد: 

 گرفتهنامانگلیسی  تاندارداس British Standardکه مخفف  BSسومین کد: 

 دارداسترالیا نام  استاندارد Australian Standardکه مخفف  ASچهارمین کد: 

 گرفتهناماستاندار المان  موسسه für Normung Deutsch Institut که مخفف DINپنجمین کد: 
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 International Standards Organization که مخفف ISOششمین کد: 

تمام کشورهای جهان هست و ما در صنعت ایران هم از  تائیدکه مورد  المللیبینسازمان استاندارد 

 کنیممیاز استاندارد ایزو استفاده  و در این کتاب کنیممیاستفاده  isoاین استاندارد 

 کشینقشههدف 

 ؟چیستنقشه  یکهدف از ترسیم  میدانید آیا :سؤال

 ؟کنیممیل دنبا راچه هدفی  کشینقشهکه بگم توی  بهترِیا 

 یا بعدیسه صورتبهقطعه هست را روی کاغذ  هماننقشه اینکه جسم واقعی که  یکهدف از ترسیم 

 دوبعدی ترسیم کنیم

 قصد داریم تصویر این جسم واقعی را روی کاغذ ترسیم کنیم، به این قطعه توجه کنید

، برخورد سطوح را هاهگوش، هالبه دهدمیمعنی و مفهوم به جسم  بیندمیجسم را  کهوقتیذهن  

هر مفهومی که  درنهایتو  کنممیمطابق شکل تجسم  درنهایتو  کندمیخط به هم وصل  صورتبه

 کندمیذهن ساخته را روی کاغذ منتقل 
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 مشاهده کنید قراردادمبرای درک بهتر مطلب  سایتموبفیلمی را که در  حتماً کنممیپیشنهاد 

 

 

 

مهندسی بیان کنید چطوری  صورتبهبخواهید این شکل را  اگردوستان به این قطعه خوب دقت کنید 

 ؟کردیدمیتوصیف 

 خوب فکر کنید 

 

 شناآسه ترسیمی مهندسی توصیف کنیم باید با زبان هند صورتبهقطعه را  یک برای اینکه بتوانیم

یم و ترسیم کن دوبعدی صورتبههندسه ترسیمی یعنی اینکه شکل محیط قطعه را روی کاغذ  بشویم

 کنیم گذاریاندازهابعاد قطعه را 

 زبان مهندسی هست همانکه  شودمی گفتهبه این روش زبان هندسه ترسیمی 
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 و طراحی مهندسی یخواننقشهصنعتی،  کشینقشهزبان هندسه ترسیمی به سه بخش، 

 شودمیتقسیم 

 چگونگی انتقال مفاهیم مورد در خوانینقشه، کندمینحوه ترسیم قطعه بحث  مورد درکه  کشینقشه

 دکنمیایده و سیستم صحبت  یکچگونگی خلق  مورد درو طراحی هم  کندمیتشریح  را به دیگران

 ؟دافتمی آینهس مجسمه توی چطور عک گیرد بهقرار  آینهمجسمه جلوی  یکفرض کنید : سؤال

و  کندمیبرخورد  آینهعمود روی  صورتبهو  کندمیکه خطوط نور موازی با مجسمه عبور  میدانید

 شودمیعکس مجسمه تشکیل  درنهایت
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 قرارِو  گیریممی نظر درآینه  عنوانبهفرضی که  ایصفحه Pخوب دقت کنید صفحه  تصویربه این 

 یکدر جهت دید  دارد رامجسمه  همانکه حکم قطعه یا  A, Bبردار  .دافتتصویر روی این صفحه بی 

 'a',bو بردار  آیدمیبه وجود  را 'a',bو نقاط  افتدمیعمود بر صفحه  صورتبهناظر، تصویر بردار 

 شودهمان قطعه است که روی صفحه رسم میتصویر بردار اصلی یا 

برخورد خطوط نور به یک صفحه فرضی یا آینه تصویر  شودمیپس فهمیدیم که تصویر چطوری ایجاد 

 شودمیصفحه رسم  رویانو ایجاد عکس قطعه 

 

 

 مشاهده کنید قراردادمبرای درک بهتر مطلب  سایتموبفیلمی را که در  حتماً کنممیپیشنهاد 
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 و دارای دو نوع تصویر هست شودمیدو نوع تشکیل  صورتبهتشکیل تصویر روی صفحه 

 شودمیموازی به زاویه دید تشکیل  صورتبهاولین نوع تصویر؛ تصویر عمود بر صفحه که 

 شودمیموازی به زاویه دید تشکیل  صورتبهدومین نوع تصویر؛ تصویر مایل به صفحه که 

 ن نوع تصویر؛ تصویر عمود بر صفحه موازی زاویه دیدبه اولی پردازیممی

 اضالعو قطعه مربعی به  گیریممیدر نظر  را بشودترسیم  رویانکه قرار تصویر  ایصفحه Pصفحه 

ABCD  و از رئوس قطعه خطوط  کندمیناظر با جهت دید عمود به قطعه، نگاه  کهطوریبهجلوی صفحه

 abcdو تشکیل تصویر  افتدمیو تصویر قطعه، روی صفحه  کندمینوری موازی جهت دید امتداد پیدا 

 با زاویه دید و عمود بر صفحه، هست ، این حالت، تصویر موازیدهدمیتشکیل 

 

 دومین نوع تصویر؛ تصویر مایل به صفحه؛ موازی با زاویه دید

 اضالععی به و قطعه مرب گیریممیدر نظر  ار شودترسیم  رویانکه قرار تصویر  ایصفحه Pصفحه 

ABCD ندکمیناظر با جهت دید عمود به قطعه نگاه  کهطوریبه دهیممیمایل به صفحه قرار  صورتبه 

 افتدمیو تصویر؛ قطعه روی صفحه  کندمیو از رئوس قطعه خطوط نوری موازی جهت دید امتداد پیدا 

ه بقطعه مایل ویه دید و با زا این حالت که تصویر موازی به دهدمیتشکیل  abcdو تشکیل تصویر 

 صفحه میگیم
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 ؟چیستدرک کنیم  توانیممیدر ایجاد تصویر  که اینکته ترینمهم نظرتانبه : سؤال

 خوب دقت کنید

 برای درک بهتر مطلب سایتموب، فیلمی را که در سؤالپاسخ  یادگرفتنبرای  حتماً کنممیپیشنهاد 

 مشاهده کنید قراردادم

 

 

 

 پرسممیاز شما  سؤال یکشدیم  آشناحاال که با چگونگی تعریف تصویر روی صفحه 

 تصویر نقطه و خط بر روی صفحه چگونه هست؟ هایحالت 

 کنیممیروی صفحه بررسی  ونگی تشکیل تصویر یک نقطه و خط راحال چگ
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 حالت الف؛ تصویر یک نقطه روی صفحه

روی صفحه افقی و عمودی بررسی کنیم پس صفحات افقی و عمودی  راقصد داریم تصویر یک نقطه 

در جهت دید  A تصویر نقطه دهیممیمقابل این صفحات قرار  را Aو نقطه  گیریممیدر نظر  رافرضی 

روی صفحه عمودی در جهت دید  Aر نقطه تصویو  دهدمی را 'aافقی روی صفحه افقی تشکیل نقطه 

 دهدمی را aتشکیل نقطه  عمودی

 

 روی صفحهخط تصویر یک حالت ب؛ 

 خط گیریممی؛ صفحات افقی و عمودی را در نظر روی صفحه خطتصویر یک برای بررسی 

AB  تصویر خط روی صفحه افقی در جهت دید افقی تشکیل خط دهیممیمقابل صفحه افقی قرار 

a'b' و تشکیل  شودمیرئوس خط روی صفحه عمودی برهم منطبق  و در جهت دید عمودی دهدمی

 شودمی ab نقطه
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 روی صفحه خط مایلتصویر ؛ حالتت

و تصویر واقعی خط در  دهدمیخط مایل در هر دو صفحه افقی و عمودی تشکیل خط  در این حالت

 که دارای زاویه هست شودمیتشکیل  ایصفحه

 

 یر موازی صفحه جسم روی صفحه تصویرحالت د؛ تصو

و از رئوس قطعه موازی جهت دید نوری  گیریممی نظر درمقابل صفحه تصویر  ایقطعهدر این حالت 

این نقاط تصویر صفحه جسم  بااتصالو  دهدمیو تالقی نور و صفحه تشکیل نقطه  دهیممیامتداد 

 شودمیایجاد 
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 خالصه بیان کنیم طوربهمختلف  هایتحالدر  توانیممی رامباحث ایجاد تصویر 

و مقابل این صفحه؛ جسم مستطیل شکل در زوایای مختلف  گیریممیدر نظر  راصفحه تصویر فرضی  

 شودمیتشکیل تصاویری روی صفحه ایجاد  موازی؛ دوران و پیچش هایحالتدر  دهیممیقرار 

 
 

 مشاهده کنید قراردادمک بهتر مطلب برای در سایتموبفیلمی را که در  حتماً کنممیپیشنهاد 
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 قطعه در فضا و صفحه دارای چند محور هست؟ یک؛ سؤال

 X,y محورهست و تو صفحه دارای دو بعد یا دو  X,y,z قطعه تو فضا دارای سه بعد یا سه محور یک

 هست

، روی صفحه کاغذ بعدیسهجسم در فضای  یکتصویر  شودمیچطوری  نظرتان به :سؤال

 ترسیم کرد؟ ،دوبعدی

 بشوید آشنانما  هایصفحهمفهوم رسم  با باید بتوانیم پاسخ بدهیم سؤالبرای اینکه به این 

کیل صفحات نمای و این صفحات عمود برهم هستند و تش داردجسم توی فضا، سه تا صفحه  یکخب 

که روی هرکدام از  اندمعروفکه به نام صفحات سه نما  دهدمی راجلویی یا روبرو؛ جانبی و باالیی 

 شودمیصفحات سه نما؛ تصویر قطعه رسم 

 روبرو؛ جانبی و باال که عمود بر هم هستند دقت کنید هایصفحهبه  
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 صفحات سه نما روی کاغذ چطوری هست؟ چیدمان :سؤال

 یدمان صفحات سه نما که عمود برهم هستند دقت کنیدبه چ

 تعریف کنیم پس صفحه باالیی کشینقشهروی کاغذ  راقصد داریم صفحات نمای جلویی باال و جانبی  

 در جهت دید، صفحه لویی و کنیممینقشه قطعه روی کاغذ نگاه  یکوقتی به  کنیممیلوال  راو جانبی 

 گیریممی نظر در راصفحه جانبی  راستانصفحه باالیی و سمت  امتداداندر 

داخل صفحه جلویی؛ تصویر جلویی و داخل صفحه باالیی؛ تصویر باال و داخل صفحه جانبی؛ تصویر 

 دهیممیمحل خود قرار  تو رااز تصاویر  هرکدامو  کنیممیرسم  راجانبی 

هستند که نحوه  صفحات سه نما دارای دو نوع سبک استاندارد در نحوه چیدمان صفحات سه نما

که نحوه  آمریکاییاستاندارد اروپایی و استاندارد  متفاوت هست استانداردهااز  هرکدامچیدمان در 

 .دقت کنید آمریکاییاستاندارد اروپایی و  نمادهای به ،کنندمیچیدمان صفحات سه نما را تشریح 

 نمادان کشینقشهدر جدول  نقشه یکی از این دو استاندارد را رعایت کنید و یکهنگام رسم  همیشه

 را قرار بدهید تا دیگران متوجه شوند که از کدام استاندارد استفاده کردید
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 چطوری هست؟ میدانید آمریکایینحوه رسم صفحات نما در استاندارد 

استانداردی است که در  ترینمتداول آمریکاییاستاندارد  دقت کنید. آمریکاییماد استاندارد به ن

 شودمین استفاده صنعت ایرا

اینکه نمای تصویر در طرف دیگر جسم در امتداد جهت  آمریکاییتعریف چیدمان نما در استاندارد 

 شودمیرسم  دید

 ارزاویه دید  هافلش گیریممیداریم در نظر  رااین جسمی که قصد رسم تصاویر  به جسم دقت کنید

در نظر  راو جهت دید نمای جلویی و جهت دید نمای باال و جهت دید نمای جانبی  دهدمینشان 

 در طرف دیگر جسم در امتداد جهت دید جلویی روی صفحه افقی و روبروو برای رسم نمای  گیریممی

رسم نمای باال در امتداد جهت دید از باال روی صفحه باالیی و رسم نمای جانبی در امتداد جهت دید 

 جسم یکنتیجه بگیریم برای رسم سه نما از  توانیممی کنیممینب روی صفحه جانبی رسم از جا

 کنیممیرسم  داردکه در طرف دیگر جسم قرار  ایصفحهتصویر را روی 

تصویر جلویی داخل صفحه افقی و تصویر باالیی داخل  کشینقشهبرای رسم تصاویر روی کاغذ 

 کنیممیجانبی یا راست ترسیم باال و تصویر جانبی داخل صفحه  صفحه
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 در استاندارد اروپایی چگونه هست؟ نحوه رسم صفحات نما

تصویر در استاندارد اروپایی در سمت جهت دید  طورکلیبه، به نماد استاندارد اروپایی توجه کنید

 شودمیترسیم 

ر رای ترسیم تصویجسمی که قصد ترسیم سه نما در استاندارد اروپایی داریم؛ ب. به جسم توجه کنید

 کنیممیو تصویر را در صفحه باال ترسیم  کنیممیباالیی؛ در جهت دید از باال به جسم نگاه 

و تصویر را در صفحه جلویی  کنیممیبرای ترسیم تصویر جلویی؛ در جهت دید از جلو به جسم نگاه 

 کنیممیترسیم 

و تصویر را در صفحه جانبی ترسیم  مکنیمینگاه  جانب ازبرای ترسیم تصویر جانبی؛ در جهت دید 

 کنیممی

 توجه کنید کشینقشهتصاویر روی کاغذ  رسمبه

انبی صفحه ج اخلباال و تصویر جانبی د صفحهاخل د تصویر باالیی صفحه افقی واخل تصویر جلویی د

 کنیممیترسیم چپ یا 
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 ؟داردقطعه چه ارتباطی با سه نما  ابعاد :سؤال 

 عرض دهندهنشاناندازه ضلع کوچک  کنیممیعمود به قطعه نگاه  کههنگامی قطعه توجه کنید به 

 ارتفاع است دهندهنشانطول هست و اندازه سوم  دهندهنشانهست و اندازه ضلع بزرگ 

عرض و  هایاندازه دهندهنشانکه تصویر جلویی  کنیممیتصویر نمای جلویی را روی کاغذ ترسیم 

 طول معرف اندازهندارد اروپایی؛ تصویر نمای جانبی و تصویر نمای باالیی؛ ارتفاع است و با رعایت استا

 هستند
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 کنیدبرای درک بهتر روش رسم سه نما به این قطعه خوب توجه 

قطعه توجه کنید برای ترسیم تصاویر سه نما، قطعه را در  هبرای درک بهتر روش ترسیم سه نما ب

و نماهای جلویی جانبی و باال را ترسیم  کنیممینگاه  و عمود به قطعه چرخانیممیجهات مختلف 

عمود بر قطعه نگاه کنید و تصاویر سه نما را ترسیم  حتماًتوجه کنید که برای ترسیم سه نما  کنیممی

 ترسیم کنیدرا نید تصاویر سه نما امکعب توی فضا فرض کرد تا بتو یکقطعه را در  بهترِکنید 

 

 مشاهده کنید قراردادمبرای درک بهتر مطلب  سایتموبی را که در فیلم حتماً کنممیپیشنهاد 

 

 

 کنم آشنابا مفهوم تصویر در شش نما  قصد دارم شما راشدید و حاال  آشنابا مفهوم تصویر سه نما 

روی  و قرارگرفتهکه قطعه داخل یک مکعب  کنیممییاد بگیرید فرض  راصویر شش نما برای اینکه ت

 هاوجهاز  هرکداممکعب مطابق استاندارد اروپایی تصویر قطعه را در صفحه  هایوجههرکدام از 

و  مکنیمیمطابق فیلم باز  رامکعب  ای اینکه روی کاغذ قابل دیده شدن باشدو بر کنیممیترسیم 

 کنیممیرا مثل لوال باز  هاوجههمه 
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 کنیدمیدر تصویر شش نما ابعاد طول عرض ارتفاع دارای ارتباطی است که در فیلم مالحظه 

 مشاهده کنید قراردادمبرای درک بهتر مطلب  سایتموبفیلمی را که در  حتماً کنممیپیشنهاد 
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ل در داخ را موردنظررسم کنیم قطعه  راخالصه برای اینکه بتونیم تصاویر سه نما و شش نما  طوربه

 رامکعب نگاه کنید و تصاویر قطعه  هایوجهمکعب توی فضا فرض کنید و عمود بر هرکدام از  یک

 روی کاغذ گسترش کنیدراد و تصاویر شش نماصفحات مکعب ترسیم کنی هایوجهروی هرکدام از 
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ورت هست که باید در محل نواحی رسم قرار بدیم و نواحی رسم به این ص حتماًتصاویر سه نما را 

تقسیم می  و به چهار ناحیه اول دوم سوم چهارم گیردمیعمود برهم قرار  صفحات افقی و عمودی را

 کنیممیو نمای باال روی صفحه عمودی ترسیم شه و در جهت دید نمای روبرو روی صفحه افقی 

اول دوم سوم  هایناحیهبه گیریم مطابق فیلم  نظر درروی کاغذ را  برای اینکه بتونیم نواحی رسم

 کنیممیتعریف را  چهارم

 

 تشخیص بدید توانیدمیرا  سطوح جسم چطوری :سؤال

هم ا ر و تصویر نمای باالیی دهیممیر گرفتیم صفحه فرضی ترسیم نیز قرا نظر درمطابق فیلم  ایقطعه

طالقی کند و را  تا نقاطی دهیممیقطعه مطابق فیلم به صفحه رسم امتداد  هایلبهرسم کنید و از 

 شودمیروی صفحه ترسیم را  این نقاط تصویر قطعه بااتصال
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 :رأسمفاهیم ساده سطوح لبه 

 جسم هست لبه یا یال یعنی خطوطی که معرفی کننده مرز دو وجه یک

 ددر یک نقطه را می گوین رأسیعنی محل برخورد چند  رأس

 شودمیباشد تعریف  محصورشدهکه توسط چند یال و لبه  ایصفحهسطوح یعنی 

طوح و س رأسمطابق فیلم اجسام مستطیل استوانه و کره را در نظر بگیرید که مستطیل مفاهیم یال 

و صفحه  رأس هاآنیال و محل برخورد  هندهدنشانو خطوط قرمز  هستند تشخیصقابل کامالً

 باشدمیو کره هم فقط دارای لبه نوری  گویندمیسطح را  محدوده شده به یال

 درک کردرا  و سطح رأسلبه  شودمیکامل  صورتبهبه این قطعه خوب توجه کنید که 

 

 یاد گرفترا  ترسیم سه نما شودمی ترراحت هالبهبا درک تعریف سطوح و 

 کنیممیقطعه تصاویر سه نما رسم  هایلبهو  کنیممیمکعب فرض  یکقطعه را داخل  یکق فیلم مطاب

 کنیممیرا روی کاغذ ترسیم  هالبهو هرکدام از 
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 سه نما هایتمرین

 مشاهده کنید قراردادمبرای درک بهتر مطلب  سایتموبفیلمی را که در  حتماً کنممیپیشنهاد 

 

 

 
زیاد نحوه ترسیم سه نما را شرح دادم  هایمثالکامل با  طوربهتدارک دیدم  برایتاندر فیلمی که 

 مهارت مهندسی مالحظه فرمایید سایتوبفیلم مربوطه را از  حتماًبرای درک بهتر مطلب 
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 فصل دوم

 

 

 مجهول یابی
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و  نیمکمیرا رسم  باالیانرا ترسیم کنیم نمای جلو و  نمایانقصد داریم سه را  فرض کنید قطعه مذکور

 از رنگیکمبه روش مجهول یابی ترسیم کنیم خطوط کمکی را  قصد داریم نمای سوم نمای جانبی

 هیمدمیداریم امتداد را  نمای جلو به سمت مکانی که قصد ترسیم نمای سوم

 

 یمکنمی گیریاندازهتوسط خط کش طول قطعه را از نمای باال  کنیممیهم بین نماها رعایت  ایفاصله

 کنیممیبا استفاده از قطعه ترسیم را  و به همان اندازه نمای جانبی
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 داشته باشیم نمای سوم را با توجه به دو نما ترسیم کنیم بعدیسهقطعه  آنکهحال قصد داریم بدون 

 آوریم بی دست بهنمای سوم را  د کهو خواستن قراردادند و و باال در اختیارمانای مثال نمای جلبر

 

 و کنیممیبه امتداد نمای جلو خطوطی رسم  رنگکمبرای رسم نمای سوم با استفاده از خطوط کمکی 

و از نمای  مکنیمیدرجه خطی رسم  وپنجچهلاز نقطه تالقی خطوط کمکی نمای جلو و باال به زاویه  

تا خطوط کمکی که از نمای  کنیممیامتداد و در راستای عمودی خم  وپنجچهلباال خطوطی به زاویه 

ترسیم را  جلو رسم کرده بودیم قطع کند و توسط نقاط تالقی این خطوط نمای جانبی نمای سوم

 و تصویر حدودی توی به دو نما دقت کنید حتماًهم در نظر داشته باشید که را  به این نکته کنیممی

 آورید دست بهتا بتونید به روش مجهول یابی نمای دقیق سوم را  شوید متصورذهن 
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 دقت کنید شدهارائهکه در مورد مجهول یابی  هاییمثالبه 

 

به روش امتداد خطوط  آوریم بی دست بهو قصد داریم نمای جانبی را  شدهترسیمنمای جلو و باال 

 کنیممیترسیم را  درجه و تجسم ذهنی از دو نما؛ تصویر سوم نجوپچهلکمکی و زاویه 

بدون خط هست که معرف این موضوعه که سطح به  شدهداده نشاندر مثال دوم دقت کنید محل 

 کندنمیاستوانه مماس هست و به همین دلیل نمای سوم اثری ایجاد 

 دقت کنید هامثالبه تفاوت 

 خواهدمی همرویم خطوط ندید یا مرکز یا خط پر قطعه هنگام رسم سه نما متوجه شدی: سؤال

 از خطوط هست؟ یککدام؛ الویت با بشودمنطبق 

الویت اول با خط پر دوم خط ندید سوم خط تقارن هست به  شودمیخطوط بر هم منطبق  کههنگامی

انبی به نمای ج کنیممیبا استفاده از استاندارد اروپایی ترسیم را  این مثال دقت کنید سه نمای قطعه

در نمای جانبی؛ لبه یا  شودمیکشیده  چینخطتوجه کنید اثر دایره روی نمای جانبی ندید هست و 

که گفته شد در خطوط  اینکتهو با توجه به  گزاردمیکه خط پر روی نمای جانبی اثر  داردیالی وجود 

دقت کنید که در نمای جانبی و  کنیممیهم ترسیم را  منطبق الویت با خط پرهست و اثر خط تقارن
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 ابو  کنیممیبه همین خاطر خط ندید را منطبق با مرکز ترسیم  دارددر طرف پشت قطعه لبه وجود 

 به نکته الویت دوم با خط ندید هست توجه

به نمای باال توجه کنید اثر دایره؛ خط ندید هست و اثر لبه پایینی قطعه هم خط ندید هست و اثر 

 ؛ خط مرکزشودمیاست و اثر لبه قطعه خط پر هست که وقتی برهم منطبق  ایجیرهزنمرکز دایره خط 

 الویت با خط پر هست شدهگفتهو مطابق نکته  کندمیبه خط پر تغییر 
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 گیردمیخط ندید چه مواقعی به خط پر وصل و چه مواقعی از خط پر فاصله : سؤال

 خوب توجه کنید هامثالبه  سؤالبرای پاسخ این 

 

؛ خط ندید شدهپنهانو دارای خط ندید هست که در پشت قطعه  کنیممیترسیم را  نمای جلوی قطعه

یا  راستاهممواردی که خط ندید  جزبه شودمیهمیشه و همواره به خط پر؛ خط محیطی قطعه وصل 

 شودمیترسیم  دارفاصلهدر امتداد خط پر قرار گیرد 

 شودمیترسیم  دارفاصلهدر امتداد خط ندید هست پس  دارشیببه مثال دوم نگاه کنید سطح 

 اردفاصله؛ خط ندید شودمیبه مثال سوم دقت کنید متوجه میشید که وقتی خط پر با دایره مماس 

 شودمیترسیم 

و  ودشمیترسیم  دارفاصلهمماسی یا نوری  لبه باخطوط ندید هنگام برخورد  کنیممی بندیجمعپس 

 شودمیبه خط پر متصل  سطح دوهنگام برخورد با 

  

www.takbook.com



49 
 

؛ سطوح قطعه به هم برخورد کرده پس خط ندید به خط پر Lو  Tبه این مثال توجه کنید در محل 

 شودمیوصل 

 

 یا نه؟ شودمیندید به خط مرکز وصل  خط :سؤال

 بله هست سؤالپاسخ این 

 به مثال دقت کنید شودمیخط ندید به خطوط تقارن وصل 
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 شدهدادهنحوه اتصال خط ندید را شرح  شدهدادهنشان  هایموقعیتگاه کنید در نزیر به مثال 

 

 و چه معیارهایی دارد؟ کنیدمیچه مواقعی رسم را  تقارن خطوط :سؤال

و بین خطوط تقارن نمای جلو و باال فاصله باید وجود داشته  شودمیخطوط تقارن در مرکز دایره رسم 

هم از خط پر امتداد  مترمیلید عالمت بعالوه قرار بدیم و سه تا چهار بای حتماًدر مرکز دایره  باشد

از  هم مترمیلیبه دو مثال نقشه دقت کنید که دارای فاصله و عالمت بعالوه و سه چهار  باشدداشته 

 داردخط پر امتداد 
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 خط مرکز روی خط پر و خط ندید منطبق کههنگامیدقت کنید متوجه میشید که زیر به نقشه 

 بعالوه را نیز در مرکز قرار دهید عالمت حتماًو  شودمیرسم  دارفاصلهخط مرکز  شودمی

 

 انتخاب نمای مناسب

پاسخ بدیم اینکه چگونه نمای مناسبی از قطعه انتخاب کنیم؟ بهترِکه  سؤالی ترینمهم  

وجه مکعب کشیده و نماها روی سه  داردسط جعبه قرار این قطعه توجه کنید که قطعه در و به نماهای

مکعب هست هایوجههر سطح قطعه موازی با  کهطوریبهشده   
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موازی نیست هاوجهحال به نماهای قطعه دوم توجه کنید که هر سطح قطعه داخل مکعب با   

 

؟دهدمی نشانرا  از این دو مکعب بیان کاملی از قطعه یککدامبه نظر شما   

 نشاندر هر وجه را  صحیحی از قطعه که بیان کاملی بله خوب که توجه کنید قطعه اول نماهای

دهدمی  

 هایوجهمستقیم و عمود بر زاویه دید و موازی با  طوربه حتماًپس برای انتخاب نمای صحیح قطعه 

را  نمایی برای نمای جلو که نمای اصلی است که جزئیات کاملی از قطعه درنهایتو  باشدمکعب فرضی 

یعنی اینکه نمای جلو؛ نمایی ایست که با یک نگاه شرح  طورکلیبه یمکنمیانتخاب  کندمیبیان 

بیان کندرا  کاملی از قطعه تقریباً  
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رعایت این  صورت دررعایت کنیم که  را نکاتی بهترِبرای انتخاب و رسم نمای مناسب : سؤال

تبدیل میشید ایحرفهنکات به یک متخصص   

موضوع کاربردی  یککه کل کتابش روی  کندمیجالبی اشاره  دارن هاردی در کتاب اثر مرکب به نکته

 و قدرتمند انجام بده بااهمیتکوچک را  کارهایبرای اینکه به نتایج بزرگ برسی  کندمیبحث 

یاد  کنممیارائه  نکاتی که توی کتاب کنید پیداسبی برای اینکه بتونید شغل منا قولنقلمنظورم از 

 بگیرید و رعایت کنید

رعایت کرد بهترِرا  ویژگیخاب و رسم نمای مناسب پنج برای انت  

رسم نما در موقعیت واقعی ویژگیاولین   

رسم حداقل نما ویژگیدومین   

رسم نمای حداقل خط ندید ویژگیسومین   

توصیف قطعه هست ترینکاملرسم نمای که دارای  ویژگیچهارمین   

ریگذااندازهگرفتن فضای مناسب برای  نظر در ویژگیپنجمین   

 

فیلمی را که در  حتماً کنممیپیشنهاد  قراردادم سایتوبانیمیشن در  و گرافیکی طوربهویژگی را  5

مشاهده کنید قراردادمبرای درک بهتر مطلب  سایتموب  
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 ؟کندمیچه کمکی به ما  بعدیسه نمای ترسیم :سؤال

 شویممیو متوجه کلیت قطعه  دهدمیدید واقعی از قطعه به ما  بعدیسهنمای 

 کندمیواقعی ارائه  صورتبهتصویر مجسم؛ شکل کاملی 

 داردانواع مختلفی وجود  بعدیسهبرای رسم تصویر مجسم یا 

 شودمیکابینت تقسیم  تصویر مجسم به چهار قسمت ایزومتریک؛ دیمتریک؛ کاوالیر؛

 

 D,L,H برای رسم تصویر مجسم ایزومتریک؛ دیمتریک؛ کاوالیر؛ کابینت سه تا محور

 کشیممی دارزاویهرا  L, Dمحورهای و  کنیممیعمود رسم را  Hمحور  کشیممی

 کنیممیسی درجه و مقیاس یک به یک ترسیم  زاویه بارا  L, Dبرای رسم تصویر ایزومتریک محور 

با را  و محور دی دوبهیکدرجه با مقیاس  ودوچهل زاویه بارا  Lی رسم تصویر دیمتریک محور برا

 کنیممیرسم  یکبهیکزاویه هفت درجه با مقیاس 
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درجه رسم کنید  وپنجچهلبا زاویه را  Lدر راستای افق و محور را  Dمحور همتصویر کاوالیر و کابینت 

با مقیاس  Lولی در تصویر کابینت محور  یکبهیکبا مقیاس  با این تفاوت که محورهای کاوالیر

 شودمیترسیم  دوبهیک

وه نح آموزشتصویر مجسم هست در این کارگاه به  ترینمتداولو  ترینکاربردیتصویر ایزومتریک 

 پردازیممیترسیم ایزومتریک 

 و نحوه رسم نماهای جلویی و پایینی ایزومتریک توجه کنید هامثالبه 

 

 آموزشرا  با استفاده سه نمارا  نحوه ترسیم تصویر ایزومتریک کنممیکه در ادامه ارائه  هاییمثال

 دهممی

کامل ارائه  طوربهبسیار زیاد و روش ترسیم را  هایمثال باشدمیانیمیشنی که ضمیمه کتاب در فیلم 

مشاهده کنید قراردادمطلب برای درک بهتر م سایتموبفیلمی را که در  حتماً کنممیپیشنهاد  دادم  
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 فصل سوم

 

 برش
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چیست؟ کشینقشهبرش توی  دانید می  

شدهبریدهبرش یعنی بریدن قسمتی از قطعه و رسم تصویر مقطع   

 هستندلزومی هست که از برش استفاده کنیم برخی قطعات دارای اشکال داخلی  چه :سؤال

زنیممیداخلی برش  هایقسمترسم کنیم از را  برای اینکه جزئیات اشکال داخلی  

رسیم اشکال داخلی قطعات هستپس کاربرد برش ت  

 

  

www.takbook.com



59 
 

؟چیستهدف از رسم نمای برش   

را  طعه داشته باشیم تا بتونیم مشخصات داخلیدرک صحیحی از ق کهایناز رسم نمای برش  هدف

بشودبهتری  گذاریاندازهتا منجر به  بشودبیان کنیم و باعث کاهش خطوط ندید   

؟کنیممینمای برش برای چه کاربردی رسم : سؤال  

 ایصفحهبرش بزنیم را  و باالیی هم رسم کردیم برای اینکه قطعه به این قطعه دقت کنید نمای جلویی

 آن ازنیمی  کندمینصف را  بگیرید که از وسط قطعه نصف کنه بعد اینکه صفحه قطعه نظر درفرضی 

که  کنیممیو هر تصویری که دیدیم ترسیم  کنیممیو عمود به ناحیه برش خورده نگاه  داریمبرمی را

 ریگذااندازه ترراحتتا بتونیم  زنیممیهاشور را  به نمای برش مشهور هست و ناحیه برش خورده

 کنیم

؟چیستصفحه برش   

را  بتونیم مشخصات داخلی قطعه تا بردمیرا  صفحه فرضیه، مثل چاقو که قطعه یکصفحه برش 

 ببینیم

 به برش این قطعه توجه کنید

شدهمشخصصفحه برش؛ ناحیه برش خورده قطعه و خط برش به تفکیک   

 

؟چیستتعریف خط برش   

را  که مسیر صفحه برش خورده خطیِو خط برش  کنیممیمشخص را  داخلی مهم قطعه هایقسمت

دهدمی نشان  

مهم قطعه کجاست؟ هایقسمت نظرتان بهبه این قطعه توجه کنید   

داردکه توی قطعه وجود  است توخالیمهم قطعه دایره و مربع  هایقسمت  
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 کنیممیاده و برای بریدن از استف گیریممی نظر دررا  صفحه برش کنیممیترسیم  را باالنمای روبرو و 

مهم قطعه  هایقسمتبرش  دهندهنشانکه  کنیممیروی نمای باال رسم را  ایشکستهو خط برش 

توی نمای باال  بینیممیکه در ناحیه برش را  چیزی هرو  کنیممینگاه را  ست و ناحیه برش خورده

شودمیپر و خطوط ندید دایره و مربع تو زنیممیهاشور را  ناحیه برش خورده کنیممیرسم   

 

 و ایزو پیشنهادهای متفاوتی دارند ANSIنشان بدیم استاندارد برای اینکه بتونیم خط برش را 

و در  دهدمی نشانرا  که جهت برش رویانخط ضخیم و دو فلش  یکاز  ANSIاستاندارد  ،مطابق فیلم

در صنعت از که  دهدمی نشانجهت برش را ، استاندارد ایزو از خط نازک و دو فلش مطابق فیلم

 شودمیاستاندارد ایزو استفاده 

 

 بریدهرا  هاقسمت برش آنکه صفحه  دهدمی نشانرا  ناحیه برش هایقسمتبرش؛ هاشور 

 شدهتشکیلدرجه  وپنجچهل زاویه بابه فیلم دقت کنید که هاشور برش از خطوط نازک 

 طوربه دارد بستگیهمماده  و به جنس شودمیروی ناحیه برش رسم  دارزاویه خطوط باهاشور برش 

 شودمیقراردادی هاشور برش برای فلزات فوالد بتن شن چوب به تفکیک نمایش داده 

داریم از هاشور برش مخصوص فلزات استفاده  سروکاربا فلزات  طورکلیبهکه  کشینقشهتوی 

 کنیممی

تبدیل  ایحرفهشخص  این اصول به یک رعایت بارعایت کرد که  بهترِرا  برای هاشور زدن اصولی

 میشید

و فاصله این خطوط در  باشددرجه  وپنجچهل زاویه بااولین اصل اینکه خطوط هاشور برش موازی 

رعایت کنید مترمیلیو در قطعات بزرگ سه  مترمیلییک و نیم  کوچکقطعات   

 به خطوط هاشور مقطع قطعه کوچک و بزرگ توجه کنید

یا  باشدمثل خطوط هاشور خیلی به هم نزدیک  بشودیجاد ممکنه اشتباهاتی موقع هاشور زدن ا

از این اشتباهات اجتناب کرد بهترِو  نباشدیا موازی  باشدخیلی دور یا نظم نداشته   
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 باشد ضخیمدومین اصل در هاشور زدن اینکه خطوط هاشور نباید موازی یا عمود بر خط قطعه یا 

که از این اشتباهات موازی بودن یا عمود بودن پرهیز  بهترِبه نحوه صحیح هاشور در قطعه توجه کنید 

 کرد

 

ه ک؟ دلیل اصلی برش؛ رسم اشکال داخلی قطعات چیستدلیل اصلی رسم نمای برش : سؤال

 خوردنمیحفره قطعه هاشور  هایقسمتدارای حفره هست پس سومین اصل هاشور زدن اینکه 

قصد داریم نمای برش قسمت  کنیممیم ترسیرا  باالیی به این قطعه توجه کنید نمای جلویی و

روی حفره قرار را  ترسیم کنیم صفحه برش فرضیرا  مستطیل شکل قطعه که دارای حفره هست

از قطعه را  و ناحیه برش دهیممی نشانروی نمای باالیی را  و خط برش بریممیرا  و قطعه دهیممی

 شودنمیمت مستطیل شکل هاشور زده و دقت کنید قس کنیممیترسیم را  و نمای برش کنیممیجدا 

 

برش کامل؛ برش شکسته؛ نیم  و اقسام متفاوتی هست نمای برش عبارتند از: نمای برش دارای انواع

 شودمیخاص تقسیم  برش برش؛ برش موضعی؛

 

 

حفره در امتداد محور افقی یا عمودی از کل قطعه برش زده  هایقسمتست که از ابرش کامل برشی 

 شودمی

برش بزنیم به همین منظور خط ، ین قطعه خوب دقت کنید قصد داریم از سه سوراخ وسطی قطعهبه ا

 کنیممیترسیم را  و نمای برش گیریممی نظر دردر امتداد محور افقی  هاسوراخبرش را از وسط 
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 شکسته هست صورتبهکه خط برش  برشی است یک برش شکسته

اتصاالت پایپینگ هست و قصد  کنیدمیکه مالحظه  ایقطعهبه نمای جلویی و باالیی توجه کنید 

نمایش بدیم بهترین نمای برش استفاده از برش شکسته هست به خط برش را  هالولهداریم نمای برش 

شکسته روی نمای باالیی توجه کنید و نمای برش حاصل از خط برش شکسته است که جزئیات 

 گذاردمیبه نمایش را  داخلی لوله

 

 طعهق هایحفرهو قصد داریم نمای برش  کنیممیرسم را  عه دقت کنید نمای جلویی و باالییبه این قط

و قطعه  گیریممی نظر درروی نمای جلویی را  ترسیم کنیم به همین خاطر صفحه برش شکستهرا 

به این نکته توجه کنید  حتماًو  کنیممیترسیم را  و ناحیه برش خورده کنیممیجدا را  برش خورده

 را نباید روی نمای برش اثر بگذارد شودمیکه توسط خط برش شکسته ایجاد  هاییکنجیا  هابهل

 

 خوردمیاز قطعه برش  چهارمیکنیم برش؛ برشی ست که 

 شوندمیهنگام استفاده از نیم برش خطوط ندید؛ نمایان  معموالًبه نحوه برش قطعه توجه کنید 

چون ترکیبی از نمای برش و نمای اصلی را  شودمیاستفاده در قطعات متقارن  معموالًرا  نیم برش

 شودمییکجا ترسیم 

 به نحوه نیم برش قطعه دقت کنید

اده از نیم برش استف کههنگامیبه این نکته دقت کنید که  حتماًبه نحوه نیم برش قطعه دقت کنید 

 رسم کنید حتماًرا  قطعه متقارن باشد و خط تقارن کنیدمی

 

راخ؛ برای برش سو مثالً باشدرشی است که قسمت کوچکی از قطعه نیاز به برش داشته برش موضعی ب

 برش موضعی ایجاد کردیم

 شودمینازک استفاده  آزادبرای نمایش محدوده برش موضعی از خط 
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 باشدکه جهت دید باید عمود بر نمای صفحه برش  میدانید

 شودمیترسیم  به نحوه برش موضعی قطعه دقت کنید که چطور برش موضعی

و خطوط دید و ندید به  شودمیاستفاده  مترمیلیصدم  وپنجبیستنازک  آزادبرش موضعی از خط 

 شودمینازک وصل  آزادخط 
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 برش گردشی

در هر مقطعی؛ برشی از تیر  کهطوریبه شودمیاز برش گردشی استفاده  معموالًروی نمای جلویی تیر 

 کندمییم درهمان نمای جلوی در همان مقطع ترسرا  و نمای برش شودمیزده 

حه توسط صف کنیممیم کنید نمای جلویی را رسمیداریم که مالحظه  ایمیلهبه این قطعه دقت کنید 

 کنیممیدر مقطع موردنظر روی نمای جلویی رسم را  و نمای برش زنیممیبرش را  برش مقطعی

 

یر و تصو ندزمیبرش را  به نحوه برش گردشی توی این قطعه توجه کنید صفحه برش مقطع موردنظر

 کنیممیداخل نمای باالیی رسم را  برش

 

رسم مقطع برش روی نما و رسم مقطع برش با  کنیممیمتفاوت رسم  هایموقعیتدر را  برش گردشی

 انفصال

 در خارج از نما رسم کردرا  مقطع برش توانیممیدر برش گردشی  به این قطعه دقت کنید

 

 ین تفاوت که تصویر برش در خارج از نماستبرش گردشی ایست با ا همانبرش متوالی؛ 

 داردبه برش متوالی قطعه قلم حکاکی توجه کنید که در مقاطع متفاوت شکل مختلفی 

 یا برش متوالی مناسببه نمای این قطعه توجه کنید به نظر شما برش گردشی 

 خواهیم داشترا  برش گردشی استفاده کنیم نمای بسیار شلوغی اگرتوجه کنید که 

 مناسبنقشه  کدامشما  نظر بهخواهیم داشت حال  تریواضحبرش متوالی استفاده کنیم نمای  اگر

 کندمیشدن قطعه کمک  ترواضحچون به  مناسببله استفاده از برش متوالی بسیار  

 یا متوالی؟ مناسببه نظر شما برش گردشی 

 بله برش متوالی مناسب هست
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گوناگون؛ سطح  هایزاویهو در  شودمیاز قطعات دوار استفاده  معموالً؛ برشی ایست که دارزاویهبرش 

 شودمیمقطع برش مستقیم ترسیم 

 که قطعه برش بهترِروی خطوط ندید مناسب نیست ولی  گذاریاندازهاینکه  داردنکته مهمی که وجود 

 مناسبی روی برش ایجاد کنیم گذاریاندازهزده شه تا 

 

 کنیم گذاریاندازهکه روی نمای برش  بهترِبه این قطعه توجه کنید که 

 

کشیده  صورت خط راهنمای نصفبهدر نمای نیم برش  گذاریاندازهاینکه  داردکه وجود  اینکته

 شودمی

 

 شودنمیواشر برش خورده ، پیچ، پین، یک نکته مهم قطعه استاندارد مثل پرچ

 

 شودنمیاستانداردی برش خورده  گوه و محور و هر قطعه، بازو ،ساچمه، خارمثل  استاندارد قطعات

 

 

 همراه ما باشید  دانلودهای رایگان دیگر مشاهدهجهت 
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