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مقدمه اى بر چگونگى برنامه ريزى كتاب هاى پودمانى

برنامه ريزى تأليف «پودمان هاى مهارت» يا «كتاب هاى تخصصى شاخه ى كاردانش» برمبنا ى 
استاندارد  هاى كتاب «مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى كاردانش»، «مجموعه  هشتم» 
صورت گرفته است. براين اساس ابتدا توانايى هاى هم خانواده(Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسى 
 (Unit)تحت عنوان واحد هاى كار  صورت  به  هم خانواده  مهارت هاى  سپس  مجموعه  است.  قرارگرفته 
پودمان مهارتى  و  شده  دسته بندى  مجدداً  هم  با  هم خانواده  كار  واحد هاى  درنهايت  مى شوند.  دسته بندى 

(Module) را تشكيل مى دهند.
دسته بندى «توانايى ها» و «واحد هاى كار» توسط كميسيون هاى تخصصى با يك نگرش علمى انجام 
شده است به گونه اى كه يك سيستم پويا بربرنامه ريزى و تأليف پود مان هاى مهارت نظارت دائمى دارد.

به منظورآشنايى هرچه بيش ترمربيان، هنرآموزان و هنرجويان شاخه ى كاردانش و سايرعالقه مندان 
و دست اندركاران آموزش هاى مهارتى با روش تدوين، «پودمان هاى مهارت»، توصيه مى شود الگوهاى 
ارائه شده در نمون برگ هاى شماره (1)، (2)و(3) مورد بررسى قرارگيرد. در ارائه دسته بندى ها، زمان 
مورد نياز براى آموزش آن ها نيز تعيين مى گردد، با روش مذكور يك پودمان به عنوان كتاب درسى مورد 

تأييد وزارت آموزش وپرورش در«شاخه كاردانش» چاپ سپارى مى شود.
به طور كلى هراستاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت (M۱وM۲و...) و هرپودمان نيز به تعدادى 
برگ  نمون  مى شوند.  ويژه (P۱وP۲و...)  تقسيم  توانايى  تعدادى  نيزبه  هر واحدكار  و  واحدكار(U۱وU۲و...) 
شماره  (1) براى دسته بندى توانايى ها به كارمى رود. در اين نمون برگ مشاهده مى كنيم كه در هرواحدكار 
چه نوع توانايى هايى وجود دارد. درنمون برگ شماره (2) واحد هاى كار مرتبط با پودمان و درنمون برگ 
شماره (3) اطالعات كامل مربوط به هرپودمان درج شده است. بديهى است هنرآموزان ارجمند و هنرجويان 
عزيز شاخه ى كاردانش  و كليه  همكارانى كه درامرآموزش هاى مهارتى فعاليت دارند، مى توانندمارا درغناى 

كيفى پودمان ها كه براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

P=Power  U=Uonit   M=Module

سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى
دفتر برنامه ريزى وتأليف آموزش هاى 

 فّنى وحرفه اى وكاردانش



به نام آنكه هستي نام از او يافت

كه    است  تعالي  و  رشد  و  پيشرفت  حال  در  چنان  آن  بشري  تمدن  و  فرهنگ  كاروان 
لحظه  اي درنگ، رسيدن به اين قافله را ناممكن مي سازد و از آنجائي كه آينده هر جامعه اي 
آموزش هاي  تأليف  و  برنامه ريزي  دفتر  دارد،  جامعه  آن  جوانان  تربيت  و  تعليم  به  بستگي 
فني و حرفه اي و كاردانش سعي دارد با بهره گيري از منابع غني و پربار ديني و آموزه هاي 
اصيل اسالمي و ملي، تغيير و تحولي مبتني بر روش هاي نوين علمي و تكنولوژي روز دنيا 

در كتاب هاي درسي بوجود آورد.
در اين راسـتا انتشارات گويش نو، افتخار تأليف و آماده سازي تعدادي از اين كتاب ها را 
بر عهده داشته و با همراهي استادان كوشا و نظارت دقيق و ارشادي اعضاى كميسيون هاي 
تخصصي برنامه ريزي و تأليف آموزش هاى فنى و حرفه اى و كاردانش اين وظيفه ى خطير را 

به انجام رسانده است. 
در پايان ضمن قدرداني از زحمات مولفان عزيز، خوشحال مي شويم كه مدرسان محترم ، 
هنرآموزان و هنرجويان گرامى با ارائه پيشـنهادها و انتقادهاى سازنده خود و ارسال آن به 
دفتر انتشـارات، ما را در غنا بخشـيدن اين متون و باال بردن كيفيت چاپ هاي بعدي ياري 

نمايند.
انتشارات گويش نو
سيد مسعود شجاعى



مقدمه
معمارى به معناى ساخت و ساز و آبادانى است و ايجاد فضايى كه انسان در آن احساس آرامش و 
 آسايش نمايد. باتوكل به خداوند متعال و همكارى هنرآموزان گرانقدر، توانستيم استاندارد نقشه كشى 

 ساختمان مهارت درجه دو را در غالب چهار عنوان : 
 1-  رسم فنى ساختمان

 2-    مبانى نقشه كشى معمارى
 3-    مبانى نقشه كشى سازه  

 4-  اتوكد و نقشه هاى ساختمانى (AutoCAD   2010)  دوبعدى
را گردآورى و تاليف نماييم . در تدوين آخرين كتاب اين مجموعه سعى شده تا به ساده ترين 
زبان و با  ترجمه تمام متون انگليسى و مثالهاى عملى براى همه دستورها،  راحت ترين راه يادگيرى 

اين نرم افزار  فراهم آيد.  
يادگيرى اين نرم افزار نياز به پشتكار و تمرين بسيار دارد، به همين دليل در واحد كار چهارم 

اين  كتاب تمرين ها و پروژه هاى كافى در اختيار هنرجويان قرار گرفته است.  
به  را  خود  سازنده  نظرات  عزيز  هنرجويان  و  هنرآموزان  كتاب،  اين  مطالعه  از  بعد  است،  اميد 
دفتربرنامه ريزى وتأليف آموزش هاى فّنى وحرفه اى وكاردانش منتقل نمايند، تا در بازنگرى و اعمال 

اصالحات پيشنهادى، سطح آموزشى  جوانان اين مرز و بوم ارتقاء يابد.  

                                                                                                              مولف  
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عنوان توانايى

عنوان توانايى

ساعت

ساعت

جمع عملى  نظرى    
ترسيم نقشه هاى كامل يك پروژه با استفاده از  نرم افزار اتوكد دوبعدى

استفاده از نرم افزار اتوكد در ترسيم نقشه هاى  اسكلت فلزى و بتنى

استفاده از نرم افزار اتوكد جهت ترسيم قسمت (دوبعدى) نقشه كشى 
معمارى

شماره
توانايى در استاندارد

توانايى 16 از استاندارد 
نقشه  كشى عمومى ساختمان

توانايى 16 از استاندارد 
نقشه  كشى معمارى

توانايى 7  از استاندارد 
نقشه  كشى سازه

4665111

404787

هدف كلى پودمان: 
ترسيم نقشه هاى معمارى، جزئيات، سازه يك پروژه 

ساختمانى با استفاده از نرم افزار اتوكد (دوبعدى) 

جمع عملى  نظرى    
شماره

واحدكار
توانايى اجراى نرم افزار Autocad    2010  و آشنايى با محيط آن  1347

توانايى وارد كردن مختصات نقاط به روش هاى مختلف و شناخت زوايا  دراتوكددوبعدى 2347

توانايى اجراى دستورهاى تغيير ديد و كنترل صفحه نمايش 3224

4

جمع

توانايى استخراج اطالعات نقشه و گزارش گيرى

توانايى روش اليه بندى نقشه ها

توانايى ايجاد و احضار بلوك و ترسيم و ويرايش هاشور در نقشه ها

توانايى اضافه كردن متن و اندازه گذارى نقشه ها

توانايى چاپ نقشه با استفاده ازپالتر يا پرينتر

توانايى ترسيم انواع نقشه هاى ساختمانى با استفاده از دستورهاى  ترسيمى، كمك ترسيمى  
و ويرايشى

5

6

7

8

9

162440

347

347

68/514/5

68/514/5

4610

4665111


