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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی

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 
دسته بندى شده و پودمان مهارتى  با هم مجدداً  دسته بندى مى شوند. درنهايت واحد هاى كار هم خانواده 

)Module( را تشكيل مى دهند.
دسته بندى »توانايى ها« و »واحد هاى كار« توسط كميسيون هاى تخصصى با يک نگرش علمى انجام 
شده است به گونه اى كه يک 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 يک 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 )M1وM2و...( و هرپودمان نيز به تعدادى 
برگ  نمون  مى شوند.  ويژه )P1وP2و...(  تقسيم  توانايى  تعدادى  نيزبه  هر واحدكار  و  واحدكار)U1وU2و...( 
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
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دفتر تألیف کتاب های درسی 

 فّنی وحرفه ای وکاردانش



 

مقدمه 

همواره سازه و طراحى معمارى چه دريک سرپناهى ساده و چه درفضايى محصور و بزرگ، جداناشدنى اند.
باستان فرمان داده، داراى ثبات و استحكام)دوام  بايد مانند آن چه كه ويتروويوس در روم  يک معمارى مطلوب 
سازه  اى(، سودمندى)عملكرد( و جذابيت و زيبايى باشد، كه از اين ميان، پايدارى و دوام از اصلى ترين و مهم ترين معياراست 

كه از طريق ساخت و ساز درست تأمين مى شود.
به ساده ترين زبان، سازه درساختمان، به معنى برپايى و نگه دارى ساختمان است. سازه اين عمل را با تحمل بار 
ساختمان درمقابل نيروى جاذبه انجام مى دهد. در هرصورت ساختمان از مصالحى تشكيل شده است كه بايد دربرابر نيروهاى 

طبيعى مانند وزن ساختمان، باد، آتش و...، پايدار باشد.
 هرمصالحى درساختمان، تحت شرايط مختلف به طورمتفاوتى عمل مى كند، ولى باوجود اين، تمام مصالح ساختمانى 
اين  گرچه  مى دهند،  فشارتغييرفرم  درمقابل  مصالح  كه  است  اين  آن ها  مشترک  نكته ى  تنها  دارند.  مشتركى  كيفيت هاى 

تغييرآن قدر كوچک است كه فقط با وسايل اندازه گيرى معين مى شود، اما هميشه وجود دارد. 
شناخت انواع سازه هاى ساختمانى، اولين گام دركليه ى مراحل طراحى و اجراى ساختمان است و شناخت رفتارهاى 
ايمن ساختمان  از مهم ترين عوامل مؤثر درانتخاب صحيح، محاسبه ى دقيق، طراحى درست و اجراى مطمئن و  سازه اى 

مى  باشد.
كتاب حاضر، تحت عنوان»مبانى نقشه كشى سازه« متشكل از دو واحدكار، شامل مباحثى درمورد شناخت انوع خاک 
و زمين، انواع پى هاى ساختمانى، آشنايى با ساختمان هاى اسكلت فلزى و انواع نقشه هاى سازه اى و چگونگى ترسيم هريک 

از آن بوده و سعى براين دارد تا هنرجويان را با مقدمات اوليه ى اجراى ساختمان و تهيه ى نقشه هاى آن، آشنا نمايد. 
درعين حال از كليّه صاحب نظران، هنرآموزان و هنرجويان پژوهشگر درخواست مى كنيم، نظرات سازنده ى خود را 

دراختيار مؤلفين قراردهند تا دربازنگرى و اِعمال اصالحات پيشنهادى، سطح آموزش جوانان اين مرز و بوم ارتقاء يابد.
درآخر از كليّه عزيزانى كه در به سرانجام رسيدن اين كتاب، راهنمايى هاى خود را از ما دريغ نكردند تشكر نموده و 

از همكارى فراوان جناب آقاى مهندس مختارى، كارشناس محترم دفتر تأليف قدردانى و سپاسگزارى مى نماييم. 
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