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عزيزم!  از جواني به اندازه اي كه باقي است استفاده كن كه در پيري همه چيز از 
دست مي رود، حتي توجه به آخرت و خداي تعالي… .

امام خمینی »  قّدس سّره الشریف« 



مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی

برنامه ریزی تألیف »پودمان های مهارت« یا »کتاب هاي تخصصی شاخه ی کاردانش« برمبنا   استاندارد  های 
،»مجموعه  هشتم« صورت کاردانش«  مهارتی شاخه ی  رشته های  درسی  برنامه های  مجموعه   «  کتاب 
  گرفته  است. براین اساس ابتدا توانایی های هم خانواده )Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسی قرار

گرفته است. سپس  مجموعه مهارت های هم خانواده به صورت واحد های کار تحت عنوان)Unit( دسته بندی 
 )Module( می شوند. درنهایت واحد های کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندی شده و پودمان مهارتی

را تشکیل می دهند.
 دسته بندی » توانایی ها«  و » واحد های کار«  توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمي انجام شده

است به گونه ای که یک سیستم پویا بربرنامه ریزی و تألیف پود مان های مهارت نظارت دائمي دارد.
به منظورآشنایی هرچه بیش ترمربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه ی کاردانش و سایرعالقه مندان و 
دست اندرکاران آموزش های مهارتی با روش تدوین، » پودمان های مهارت« ، توصیه می شود الگوهای ارائه 
شده در نمون برگ های شماره )1(، )2(و)3( مورد بررسی قرارگیرد. در ارائه دسته بندی ها، زمان مورد 
نیاز برای آموزش آن ها نیز تعیین می گردد، با روش مذکور یک پودمان به عنوان کتاب درسی مورد تأیید 

وزارت آموزش وپرورش در» شاخه کاردانش«  چاپ سپاری می شود.
به طور کلی هراستاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت )M1وM2و...( و هرپودمان نیز به تعدادی 
واحدکار)U1وU2و...( و هر واحدکار نیزبه تعدادی توانایی ویژه )P1وP2و...(  تقسیم می شوند. نمون برگ 
شماره  )1( برای دسته بندی توانایی ها به کارمی رود. در این نمون برگ مشاهده می کنیم که در هرواحدکار 
چه نوع توانایی هایی وجود دارد. درنمون برگ شماره )2( واحد های کار مرتبط با پودمان و درنمون برگ 
شماره )3( اطالعات کامل مربوط به هرپودمان درج شده است. بدیهی است هنرآموزان ارجمند و هنرجویان 
عزیز شاخه ی کاردانش  و کلیه  همکارانی که درامرآموزش های مهارتی فعالیت دارند، می توانندمارا درغنای 

کیفی پودمان ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

P=Power  U=Uonit   M=Module

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی وتألیف آموزش های 

           فّنی وحرفه ای وکاردانش



سخن ناشر

به نام آنکه هستي نام از او یافت

کاروان فرهنگ و تمدن بشري، چنان در حال پیشرفت و رشد و تعالي است که لحظه 

اي درنگ، رسیدن به این قافله را نا ممکن مي سازد و از آنجایي که آینده هر جامعه بستگي 

به تعلیم و تربیت کودکان و جوانان آن جامعه دارد. دفتر برنامه  ریزي و تألیف آموزش هاي 

فني و حرفه اي و کاردانش سعي دارد با بهره گیري از دست آوردهای دانش جهانی  و آموزه 

هاي اصیل اسالمي و ملي، تغییر و تحولي مبتني بر روش هاي نوین علمي و تکنولوژي در 

کتاب هاي درسي به وجود آورد.

در این راستا انتشارات گویش نو افتخار تألیف و آماده سازي تعدادي از این کتاب ها را بر 

عهده داشته و با همراهي استادان کوشا و نظارت دقیق و ارشادي کمیسیون هاي تخصصي 

و ورزیدة دفتر تألیف و برنامه ریزي این وظیفه ي خطیر را به انجام رسانده است.

در پایان ضمن قدرداني از زحمات مولفان عزیز، خوشحال مي شویم که مدرسان محترم 

ودانش پژوهان کوشا با ارائه پیشنهادها و انتقادات سازنده خود، ما را در غنا بخشیدن این 

متون و باال بردن کیفیت چاپ هاي بعدي یاري نمایند.
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مقدمه 

ساخت و ساز درسطح کشور توسط متولیان خصوصی)شرکت ها و سازمان ها یا شخصیت های حقوقی( و متولیان 
عمومي )دستگاه ها و نهادها و سازمان های دولتی( انجام مي شود و به منظور رعایت اصول و قواعد طراحی و اجرایی 
و نحوه نظارت صحیح براین عملکردها، دستورالعمل ها، ضوابط، آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی و مقررات ملی 
ساختمانی تدوین شده است و تحت پوشش قانون نظام مهندسی در کل کشور به اجرا درمي آید. در این رابطه کلیه 
نهادهای قانونی و شخصیت های حقوقی اعم از خصوصی و عمومي طبق قانون نظام مهندسی و سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی مکلف به تبعیت از ضوابط مذکوراند. 
به طور خالصه روند اجرای طرح های عمرانی و ساخت و ساز شامل موارد زیر است:

1- برنامه ریزی و تهیه طرح مطابق اهداف کارفرما به ازای مطالعات، 2- بررسی و شناسایی اولیه، 3- بررسی 
و تصویب طرح اولیه مطلوب، 4- بررسی گزارش توجیهی فّنی و اقتصادی و اجرایی مربوطه، 5- مشخصات فّنی 
عمومي و خصوصی طرح، تهیه نقشه ها، اسناد و مدارک فّنی و تعهدآور، 6- انتخاب مجری و واگذاری طرح برای 

اجرا، نظارت بر حسن اجرای عملیات و انجام مراحل ساخت و ساز و پرداخت حق الزحمه های مربوطه است.
به منظور تهیه کلی طرح و حجم مطلوب فیزیکی پروژه و تأمین اهداف طراحی با توجه به جنبه های اجرایی 
و اقتصادی و فّنی، )مشاور( اقدام به طراحی اولیه در زمینه ي معماری مي کند و مطالعاتی تکمیلی درخصوص 

معماری، شهرسازی، تأسیساتی و سازه ای به شرح زیر انجام مي دهد:
- بررسی تکمیلی و بازدید مجدد برای کنترل عوارض و شیب منطقه؛ تعیین تعداد نقشه ها و آزمایشات و 
عکس ها و خدماتی که توسط مشاور یا کارفرما در مرحله ی جدید بایستی انجام شود؛ آمار و اطالعات تکمیلی 
زمینه ی مسائل  در  مقایسه ای  ارائه ی جدول  مورد روش ساخت؛  تکمیلی در  نهایی؛ مطالعات  برای گزینه های 
فّنی و اقتصادی؛ امکانات و محدودیت ها در زمینه ي نیروی انسانی؛ تجهیزات و وسایل؛ مواد و مصالح و راه های 
 دستیابی؛ زمان های اجرایی؛ مطالعات جامع تکمیلی در زمینه ي نیازها و توسعه ي آینده ي پروژه و بررسی هزینه های

مربوطه در صورت لحاظ شدن در طراحی؛ تکمیل مطالعات ارتباطات خارجی ساختمان ها؛ محوطه و خیابان بندی 
آتش نشانی  امکانات  و  تأسیساتی  زمین و شبکه های  به عوارض  توجه  با  استقرار ساختمان ها  و طرح مقدماتی 
آب های انتقال  و  آوری  جمع  ارتباطی؛  شبکه ی  به  دسترسی  راه های  پناه گاه ها؛  و  ایمنی  مقررات  رعایت   و 
از فضاهای داخلی و  به عملکرد هر یک  با توجه  افقی و عمودی  ارتباطات  نهایی  سطحی و زهکشی؛ مطالعات 
 الزامات استقرار ساختمان ها با نورگیری؛ تراکم طبقات؛ سیستم های تأسیساتی، تجهیزات، مقررات ایمنی، تخلیه ی

با بخش های سازه، سیویل  اضطراری ساختمان؛ طراحی معماری ساختمان ها و محوطه ضمن هماهنگی الزم 
)محوطه سازی(، تأسیسات برقی و مکانیکی؛ مطالعات و طراحی سازه ای از جنبه ي بارگذاری؛ با تجزیه و تحلیل 
مطالعات زمین شناسی، مکانیک خاک و مقاومت مصالح و تعیین نوع و حدود ابعاد شالوده ها، ضخامت دیوارهای 
باربر، دهانه و ابعاد تیرها، ابعاد ستون ها، ضخامت دال ها، محل درزهای انقطاع و عوامل تعیین کننده در طراحی 
 سازه ای؛ مطالعات و طراحی تأسیسات و تهیه ی مشخصات تجهیزاتی براساس مبانی طراحی، عملکرد ساختمان ها،



آمار جمعیتی، شرایط اقلیمي و محیطی؛ بهره برداری از الزامات خاص طراحی و تعیین سیستم های تأسیساتی و 
برآورد کل نیازهای تأسیساتی و بررسی اقتصادی هریک و تعیین گزینه ي برتر؛ تعیین نوع تأسیسات بهداشتی، 
جمع آوری و دفع زباله آتش نشانی، آبیاری، گازرسانی، آبرسانی، تأسیسات گرمایی؛ تعویض هوا و تهویه مطبوع؛ 
تامین و توزیع انرژی گرمایی و سرمایی؛ تأسیسات برق رسانی، روشنایی، ارتباطی و مخابراتی همانند تلفن و اعالم 
حریق، صوتی- تصویری؛ سیستم های ایمنی شامل صاعقه گیر و اتصال زمین و برق اضطراری؛ تعیین مشخصات 
فّنی تجهیزات، تأسیسات و طرح تأسیساتی؛ تهیه ي نقشه های مقدماتی مانند: نقشه های مقدماتی معماری شامل: 
پالن جانمایی ساختمان ها و محوطه و راه های دسترسی سواره و پیاده؛ پروفیل یا مقطع از محوطه؛ پالن طبقات 
مهم ساختمان ها با تجهیزات، پالن بام کلیه ساختمان ها؛ نمای ساختمان ها با نمایش کلی نوع مصالح مصرفی؛ 
مقاطع طولی و عرضی از قسمت های مورد نیاز ساختمان ها؛ نقشه های تفصیلی معماری مربوط به قسمت های مهم؛ 
پالن کلی محوطه شامل خیابان بندی، شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی و زهکشی و مقاطع و جزییات 
مربوطه؛ نقشه های مقدماتی سازه شامل محوربندی، پالن شالوده، پوشش طبقات، حدود ابعاد ستون ها، تیرها و 
شالوده و موارد مشابه؛ نقشه های مقدماتی شبکه های تأسیساتی شامل پالن جانمایی دستگاه ها در موتورخانه های 
فرعی و اصلی؛ با تعیین محل عبور سیستم های توزیع انرژی و همچنین نمودار اولیه شبکه لوله کشی و پیش بینی 
سیستم های توزیع انرژی با توجه به موقعیت موجود و طرح توسعه آینده و مشخصات دستگاه های تأسیساتی و 
تجهیزاتی؛ برآورد هزینه ي اجرای پروژه برای ساختمان ها و محوطه با توجه به مشخصات فّنی ساختمان ها، محوطه، 
تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی براساس آخرین فهرست بهای واحد پایه و به صورت مترمربع زیربنا و از 

طریق مقایسه با هزینه ي ساختمان های مشابه به صورت تفکیک شده و نیز برای کل پروژه. 
در این مرحله مدارک و گزارش های مربوط به مطالعات انجام شده در قطع های استاندارد، تهیه و به کارفرما 
تحویل داده مي شود. سپس به منظور تعیین ضوابط و شکل دقیق و اجرایی اجزای پروژه براساس اسناد و مدارک 
و گزارش های تصویب شده در مرحله ي قبل، شخصیت حقوقی)مشاور(، ضمن آزمایش یا مطالعات تکمیلی برطبق 

برنامه ي کلی اعالم شده )مانند نقشه برداری دقیق ( برای اجرایی نمودن طرح اقدام مي کند.
بنابراین درکتاب حاضر، باعنوان»نقشه کشی معماری« متشکل از چهارواحدکار، بخشی از مباحث اشاره شده 
را در دسترس شما هنرآموزان و هنرجویان عزیز قرار مي دهد. این کتاب شامل جزییات )دیتیل های( اجرایی 
ساختمان، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، آشنایی با نحوه ی ترسیم نقشه های محوطه سازی و ترسیم انواع طاق 

و قوس است.
درعین حال از کلّیه صاحب نظران، هنرآموزان و هنرجویان پژوهشگر درخواست می کنیم، نظرات سازنده ی خود 
را دراختیار مؤلفین قراردهند تا دربازنگری و اِعمال اصالحات پیشنهادی، سطح آموزش جوانان این مرز و بوم ارتقاء 
یابد. درآخر از کلّیه عزیزانی که در به سرانجام رسیدن این کتاب، راهنمایی های خود را از ما دریغ نکردند تشکر 

مي نماییم.

                                                                                                                           مؤلفین
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