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  نخست بسته ابزار فارسی تکست را از روي سایت دانلود نمایید براي دانلود از لینک زیر استفاده

 فرمایید 

  

 

  لینک دانلود بسته نرم افزارshayanfard/farsitext-http://www.ma  

  در محل مناسبی ذخیره نمایید کنید و بعد از دانلود آن را از حالت فشرده خارج. 

  فایل دانلود شده شما یک پوشه به نام در داخلFonts   موجود است که میبایست در فولدر اصلی

 .اتوکد خود کپی نمایید براي فهم بهتر موضوع از روي شکل یا فیلم تهیه شده استفاده نمایید 

  

و از پنجـره   Propertiesبا کلیک راست بر روي آیکن اتوکد خود در دسکتاپ و انتخـاب گزینـه   

  میتوانید به فولدر اصلی اتوکد خود دست پیدا کنید  Open File Locationده گزینه ظاهر ش

ه فولدر اصلی اتوکد میبایست پوشه فونت را به اینجا انتقال نمایید ممکن است از بعد از وارد شدن ب

  .قبل چنین پوشه اي موجود باشد که در صورت موجود بودن این پوشه را جایگزین آن نمایید 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فایل دیگر را نیز در داخل همین پوشه  سهبعد از کپی پوشه فونت درپوشه اتوکد بهتر است

        .قرار دهید تا دسترسی به آن آسانتر و سریعتر باشد 

    

  :پوشه اصلی اتوکد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فایل با نامهاي  سهFarsinevis   وFarsitext  را به پوشه اصلی اتوکد انتقال دهید  

      



  اکنون اتوکد خود را باز نمایید دقت نمایید که کارهاي مرور شده را قبل از اجراي اتوکد

 .انجام دهید و بعد اتوکد خود را باز کنید 

  

 را اجرا و اینتر کنید  بعد از اجراي کامل اتوکد در خط فرمان دستور  زیر. 

  

  

Command : ap   یاappload   را اجرا نمایید تا پنجره  

load/Unload Applications  ظاهر شود مانند تصویر بعدي:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  اکنون از قسمت انتخاب محلLook in :     آدرس در تصـویر   1گزینـه شـماره

 پوشه اصلی اتوکد را فراخوانی کنید 

       عکـس یـا    2بعد در قسـمت فرمـت فایـل فرمـت شـمارهAuto LISP Files 

(*.lsp)       را انتخاب کنید در این صورت میبایست فـایلی کـه قـبال در پوشـه

 :اتوکد کپی نموده بودیم نمایش داده شود مانند تصویر بعدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حاال بعد از انتخاب فایل مشاهده شدهFarsinevis  و انتخاب آن روي دکمهLoad   کلیک

 کنید تا نرم افزار فارسی نویس لود شود 

     اکنون باید کاري کنیم که همیشه هنگام راه اندازي اتوکد بصورت خودکار نرم افزار نیـز لـود گـردد

کلیک کنید تا پنجره کوچکی مانند تصویر بعد نمایش   Contentsبراي اینکار روي گزینه بعدي 

 داده شود 

  



  

  یا   2اکنون مانند شکل باال روي گزینهAdd     کلیک کنید و از پنجره باز شـده ماننـد قبـل آدرس

 Farsinevisتغییر و فایل   AutoLSP Filesفولدر اصلی اتوکد را فراخوانی و فرمت فایل را به 

 Closeنمایید تا در لیست پنجره کوچک قـرار گیـرد اکنـون روي دکمـه       Openرا انتخاب و 

 .کرده و پنجره ها را کامل ببندید کلیک 

  حاال نوبت به نصب ابزار فارسی نویس میباشد که باید در خط فرمان اتوکد دستور زیر تایپ و روي

 اینتر کلیک شود 

Command: menuload 

 

  

    

  



  گزینه اکنون از پنجره بازشدهBrowse   را انتخاب کرده و از پنجره باز شده مجدد پوشه اصلی

را   Farsitextفایل  قرار داده وCuix.*فرمت فایل انتخابی را به  ازخوانی کرده واتوکد را ب

 کلیک کنید مانند تصویر بعدي   Openانتخاب و روي 

  

  اکنون در پنجره قبلی روي کزینهLoad  کلیک کنید تا فایل انتخابی در لیست باالیی قرار بگیرد

 : مانند تصویر بعدي

  

  

  

  بعد از انتخاب فایل و قرارگیري فایل در

لیسـت ابــزار فارســی نوســی همچنــین  

منوي فارسی نویسی ظاهر خواهد شـد  

 ...مانند شکل 

 اکن��ون پنج���ره load/Unload 

Customizations   ــا را بســته ت

 .ابزار تب نیز فعال شود 

  



  

 ار شماست که میتوانید از آن بهره ببرید و بنا به سلیقه و نوع کاربري میتوانید تیحال سه ابزار در اخ

 آنها را استفاده کنید 

  

 

    ابـزار نخسـتToolbars   وMENU  را در

هنگامیکه شـما از حالـت کالسـیک نـرم افـزار      

اتوکد استفاده میکنید میتواند  بیشتر بـه شـما   

فارسی بـا فونـت هـاي    در تایپ سریع و آسان 

 .متنوع کمک کند 

  

  

 

   ابزار دیگر که در نسخه هاي اخیر اتوکد بیشتر دیده میشود حالت اماRibon Tab    میباشـد کـه

 به بعد مورد استفاده قرار گرفته است  2009در نسخه هاي اتوکد 

  

    



  آشنایی با ابزار و روش استفاده از آن

  

  اکنون نوبت به استفاده از ابزار میرسد که با توجه به نوعWorkSpace   انتخابی شما میتوانید

  .از سه گزینه پیش رو بهره ببرید

       شاید شما هـم ماننـد خـودم از کـاربران بـا

سابقه اتوکـد باشـید و از محـیط کالسـیک     

بیشتر لذت ببرید براي همـین میتوانیـد بـا    

 AutoCADقــراردادن اتوکــد در حالــت 

Classic    از امکان ابـزارToolbars   و

Menu   استفاده ببرید 

     اما اگر به حالت مدرن اتوکـد عـادت داریـد

ــاي    ــد ه ــول اتوک ــت معم ــد در حال میتوانی

که شکل   Ribon Tabامروزي از منوي 

 و شمایل بهتري دارد بهره مند شوید 



 ل مشاهده نیست میبایسـت ابتـدا نمـایش منـو را از     اکنون براي استفاده از ابزار منو در صورتی که منوها قاب

 .طریق روش نمایش داده شده در عکس فعال نمایید 

  

  حال با کلیک بر روي منوFarsi Text   و گزینهSelect Fonts Style   و انتخاب فونت مورد نظر

 :میتوانید در محیط اتوکد فارسی تایپ نمایید مانند شکل زیر 

  



  
  دقت داشته باشید براي تایپ فارسی مسیر تایپ را توسط موس از راست به چپ انتخاب کنید تا نتیجه کار

ردد دقت داشته باشید در ابتداي تایپ کلمات خالف جهت و از هم گدر جهت مطلوب فارسی تایپ 

صورت صحیح و کردن بعد از اتمام کامل تایپ کلمات به  Enterگسیخته تایپ میشود ولی با دوبار اینتر 

 .خوانا درج خواهد شد 

 

 1روي گزینه شماره  جهت استفاده از ابراز تولبار نیز به همین صورت روي گزینه نمایش داده شده موس را 

 :نگه داشته و فونت مورد نظر را انتخاب و در حالت تایپ آن را در محیط اتوکد تایپ کنید مانند تصویر بعد 

  

براي تغییر نوع فونت هـاي   2گزینه شماره  نت میتوانید از کشوي تعبیه شده در ابزارهمچنین جهت تغییر استایل فو

استفاده شده در پروژه خود استفاده کنید بدین صورت که با انتخاب نوشـته و رفـتن روي گزینـه کشـو بـراي تغییـر       

  .اقدام نمایید استایل به صورت سریع و آسان 



نمایش داده شده و انتخابی قبل نیازي به انتخاب مجدد فونت ندارید و میتوانید با 

  .مجدد در حالت تایپ سریع کلمه مورد نظر را تایپ کنید 

این امکانات در حالت ریبون نیز تعبیه شده است تا شما در این حالت نیز به تمامی امکانات ابزار دسترسی داشته 

  

باید دقت داشت که این ابزار هنوز در مرحله ابتدایی بوده و مورد آزمایش قرار دارد براي همین ممکن اسـت  

با برخی از نسخه هاي اتوکد همخوانی نداشته باشد از شما کاربران گرامی که قصد اسـتفاده از ایـن ابـزار را    

ی با نسخه هاي مختلف اتوکد آن را با پشـتیبان  

درمیان بگذارید جهت سهولت در این امر میتوانیـد از سـامانه ایمیـل زیـر جهـت گـزارش اشـکال        

این ابزار به صورت کامال رایگان طراحی و تولید شده است و فروش و سوءاستفاده از آن شرعا و عرفا 

نمایش داده شده و انتخابی قبل نیازي به انتخاب مجدد فونت ندارید و میتوانید با شما براي تایپ مجدد با فونت 

مجدد در حالت تایپ سریع کلمه مورد نظر را تایپ کنید 

این امکانات در حالت ریبون نیز تعبیه شده است تا شما در این حالت نیز به تمامی امکانات ابزار دسترسی داشته 

باید دقت داشت که این ابزار هنوز در مرحله ابتدایی بوده و مورد آزمایش قرار دارد براي همین ممکن اسـت  

با برخی از نسخه هاي اتوکد همخوانی نداشته باشد از شما کاربران گرامی که قصد اسـتفاده از ایـن ابـزار را    

ی با نسخه هاي مختلف اتوکد آن را با پشـتیبان  نا هماهنگ یا دارید تقاضا دارم تا در صورت مشاهده اشکال و

درمیان بگذارید جهت سهولت در این امر میتوانیـد از سـامانه ایمیـل زیـر جهـت گـزارش اشـکال        

 .،پیشنهاد و یا مشکالت خود در استفاده از این ابزار استفاده نمایید 

  :پشتیبانی 

shayanfard/farsitext-http://www.ma  

http://www.shivaboad.ir  

  shivaboad@gmail.com :ایمیل پشتیبانی 

 :09334443837  

  : شبکه هاي اجتماعی ما 

  

این ابزار به صورت کامال رایگان طراحی و تولید شده است و فروش و سوءاستفاده از آن شرعا و عرفا 

  . خواهد بوددرست ن

شما براي تایپ مجدد با فونت 

مجدد در حالت تایپ سریع کلمه مورد نظر را تایپ کنید  3انتخاب گزینه شماره 

این امکانات در حالت ریبون نیز تعبیه شده است تا شما در این حالت نیز به تمامی امکانات ابزار دسترسی داشته 

  .د باشی

   باید دقت داشت که این ابزار هنوز در مرحله ابتدایی بوده و مورد آزمایش قرار دارد براي همین ممکن اسـت

با برخی از نسخه هاي اتوکد همخوانی نداشته باشد از شما کاربران گرامی که قصد اسـتفاده از ایـن ابـزار را    

دارید تقاضا دارم تا در صورت مشاهده اشکال و

درمیان بگذارید جهت سهولت در این امر میتوانیـد از سـامانه ایمیـل زیـر جهـت گـزارش اشـکال        نرم افزار 

،پیشنهاد و یا مشکالت خود در استفاده از این ابزار استفاده نمایید 

  

پشتیبانی هاي وبسایت 

 shayanfard/farsitext

http://www.shivaboad.ir

  

ایمیل پشتیبانی 

: شماره تماس 

شبکه هاي اجتماعی ما 

  

  

: هشدار 

این ابزار به صورت کامال رایگان طراحی و تولید شده است و فروش و سوءاستفاده از آن شرعا و عرفا 
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