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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی

برنامه ریزی تألیف »پودمان های مهارت« یا »کتاب های تخصصی شاخه ی کاردانش« برمبنا ی 
استاندارد  های کتاب »مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه ی کاردانش«، »مجموعه  هشتم« 
صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی های هم خانواده)Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسی 
 )Unit(تحت عنوان واحد های کار  صورت  به  هم خانواده  مهارت های  سپس  مجموعه  است.  قرارگرفته 
دسته بندی شده و پودمان مهارتی  با هم مجدداً  دسته بندی می شوند. درنهایت واحد های کار هم خانواده 

)Module( را تشکیل می دهند.
دسته بندی »توانایی ها« و »واحد های کار« توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام 
شده است به گونه ای که یک سیستم پویا بربرنامه ریزی و تألیف پود مان های مهارت نظارت دائمی 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 
برگ  نمون  می شوند.  ویژه )P1وP2و...(  تقسیم  توانایی  تعدادی  نیزبه  هر واحدکار  و  واحدکار)U1وU2و...( 
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



 

پیشگفتار
 

حمد و ستایش پروردگاری را که جای جای هستی را با آیات و جلوه های خویش بیاراست، تا صاحبان خرد در 
آن اندیشه کنند.

هنرآموزان گرامی و فراگیران عزیز:
کتابی که اینک پیش رو دارید، یکی از کتاب های درسی نظام جدید آموزشی در شاخه کاردانش، زمینه  ی صنعت 
می باشد که به کوشش شرکت صنایع آموزشی)وابسته به وزارت آموزش و پرورش(تألیف و چاپ شده است. این شرکت در 
سال 1354 با هدف طراحی، تولید وتأمین تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی برای تمام دوره های تحصیلی)ازپیش دبستانی 

تا دانشگاه(تأسیس شده است.
مهم ترین رسالت شرکت، حمایت و پشتیبانی همه جانبه از آموزش کشور می باشد. دراین راستا از آغاز تأسیس 
تاکنون همواره با بهره گیری از آخرین دستاورد ها و فناوری کشور های پیشرفه ی صنعتی اقدام به تولید بسیاری از تجهیزات 

آموزشی برای کالس ها، آزمایشگاه هاو کارگاه های مراکز آموزشی نموده است.
یکی دیگر از خدمات شرکت، همکاری با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای تألیف وچاپ کتاب های 
درسی می باشد. در تألیف این کتاب پیشکسوتان و صاحب نظران آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی درنهایت صمیمیت، 
شرکت را یاری داده اند تا کتابی آسان، روان و خودآموز تهیه و در اختیار فراگیران قرارداده شود. شیوه ی نگارش این کتاب 
منطبق با شیوه ی آموزش مهارت پودمانی)Modular( است. این شیوه  ی آموزش مهارت، هم اکنون در بسیاری از کشور های 

پیشرفته ی صنعتی در حال اجرا می باشد.
امید است توسط مدیران محترم و هنرآموزان، اجرا شدن مؤثر این شیوه ی نوین توسط آموزش مهارت همت گمارند 
تا بتوانیم به کلیه ی اهداف آموزشی کتاب جامعه عمل بپوشانیم. با دستیابی به این اهداف آموزشی است که فراگیران عزیز 

می توانند در زمره صنعتگران خاّلق و کارآفرین کشور عزیزمان قرار گیرند.

شرکت صنایع آموزشی
واحد تحقیقات و طرح و برنامه



 

مقدمه 

همواره سازه و طراحی معماری چه دریک سرپناهی ساده و چه درفضایی محصور و بزرگ، جداناشدنی اند.
باستان فرمان داده، دارای ثبات و استحکام)دوام  باید مانند آن چه که ویتروویوس در روم  یک معماری مطلوب 
سازه  ای(، سودمندی)عملکرد( و جذابیت و زیبایی باشد، که از این میان، پایداری و دوام از اصلی ترین و مهم ترین معیاراست 

که از طریق ساخت و ساز درست تأمین می شود.
به ساده ترین زبان، سازه درساختمان، به معنی برپایی و نگه داری ساختمان است. سازه این عمل را با تحمل بار 
ساختمان درمقابل نیروی جاذبه انجام می دهد. در هرصورت ساختمان از مصالحی تشکیل شده است که باید دربرابر نیروهای 

طبیعی مانند وزن ساختمان، باد، آتش و...، پایدار باشد.
 هرمصالحی درساختمان، تحت شرایط مختلف به طورمتفاوتی عمل می کند، ولی باوجود این، تمام مصالح ساختمانی 
این  گرچه  می دهند،  فشارتغییرفرم  درمقابل  مصالح  که  است  این  آن ها  مشترک  نکته ی  تنها  دارند.  مشترکی  کیفیت های 

تغییرآن قدر کوچک است که فقط با وسایل اندازه گیری معین می شود، اما همیشه وجود دارد. 
شناخت انواع سازه های ساختمانی، اولین گام درکلیه ی مراحل طراحی و اجرای ساختمان است و شناخت رفتارهای 
ایمن ساختمان  از مهم ترین عوامل مؤثر درانتخاب صحیح، محاسبه ی دقیق، طراحی درست و اجرای مطمئن و  سازه ای 

می  باشد.
کتاب حاضر، تحت عنوان»مبانی نقشه کشی سازه« متشکل از دو واحدکار، شامل مباحثی درمورد شناخت انوع خاک 
و زمین، انواع پی های ساختمانی، آشنایی با ساختمان های اسکلت فلزی و انواع نقشه های سازه ای و چگونگی ترسیم هریک 

از آن بوده و سعی براین دارد تا هنرجویان را با مقدمات اولیه ی اجرای ساختمان و تهیه ی نقشه های آن، آشنا نماید. 
درعین حال از کلیّه 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 کلیّه عزیزانی که در به سرانجام رسیدن این کتاب، راهنمایی های خود را از ما دریغ نکردند تشکر نموده 
تألیف قدردانی و سپاسگزاری  برنامه ریزی و  از همکاری فراوان جناب آقای مهندس مختاری، کارشناس محترم دفتر  و 

می نماییم. 

مؤلفین
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