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هر كاري را كه انسان باورش اين است كه نسبت به آن كار ضعيف است، نمي تواند 
آن كار را انجام بدهد. ... هر كشــوري كه اعتقادش اين باشد كه نمي تواند خودش 
صنعتي را ايجاد كند اين ملت محكوم به اين است كه تا آخر نتواند، و اين اساس 

نقشه هايي بوده است كه براي ملل ضعيف دنيا قدرت هاي بزرگ كشيده اند.

 امام خميني )قدس سّره الشريف) 



مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ريزي تأليف »پودمان هاي مهارت« يا »كتاب هاي تخصصي شاخه  كاردانش« بر مبناي استانداردهاي 
»مجموعه برنامه هاي درســي رشته هاي مهارتي شاخه  ي كاردانش، مجموعه  هشتم« صورت گرفته است. 
بر اين اســاس ابتدا توانايي هاي  هم خانواده ) Harmonic Power( مورد مطالعه و بررســي قرار گرفته 
است. ســپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي كار تحت عنوان )Unit( دسته بندي 
 )Module( مي شوند. در نهايت واحدهاي كار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندي شده و پودمان مهارتي

را شكل مي دهند.
دســته بندي »توانايي ها« و »واحدهاي كار« توسط كميسيون هاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام 
شده است به گونه اي كه يك سيستم پويا بر برنامه ريزي و تأليف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي دارد.
با روش مذكور يك »پودمان« به عنوان كتاب درسي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه  

كاردانش« چاپ سپاري مي شود.
به طور كلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمــان مهارت )M1 و M2 و ...( و هر پودمان نيز به 
تعــدادي واحــد كار )U1 و U2 و ...( و هــر واحد كار نيز به تعدادي توانايي )P1 و P2 و ...( تقســيم 
مي شوند. به طوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار )مجموع توانايي هاي استاندارد مربوطه(

و كليه پودمان هاي هر اســتاندارد، تســلط و مهارت كافي در بخش نظري و عملي را به گو نه اي كسب 
خواهند نمود كه آمادگي كامل را براي شــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت 

به دست آورند.
بديهي اســت هنر آموزان و هنرجويان ارجمند شــاخه كاردانش و كليه  عزيزاني كه در امر توســعه  
آموزش هاي مهارتي فعاليت دارند، مي توانند ما را در غناي كيفي پودمان ها كه براي توســعه آموزش هاي 

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف كتاب های درسی
فني و حرفه اي و كاردانش 



مقدمه مؤلف  
 

آموزش عملی نقشه   كشــی و رسم فنی بدون آگاهی درباره ی ماشــين آالت صنعتی، مكانيزم های به كار 
رفته در آن ها   و اجزای  ماشين مقدور نيست.    ساختار خودرو از ميان توليدات صنعتی، مجموعه ای است 
كه انواع مكانيزم ها و سيســتم های صنعتی را  يك جا و در كنار هم شــامل می شود. تشابه و يكسانی بين 
مكانيزم های مختلف مولد قدرت،  انتقال قدرت، كنترل، هدايت و  تنظيم در شــاخه های مختلف صنعت 
و نيز استفاده مستقيم از اجزاء استاندارد ماشين، مانند اتصاالت، محورها، چرخ دنده ها،  ترمزها، مفصل ها 
و كالچ هــا و ياتاقان ها در اتومبيل دليل قانع كننــده ای جهت انتخاب خودرو به عنوان مبنای مباحث اين 

 كتاب است. 
در اين كتاب كوشش شده است كه مكانيزم ها و سيستم های تشكيل دهنده خودرو با توجه به كاربرد 
و وظيفه  هر كدام در  مجموعه و اجزای تشكيل دهنده ی هر قسمت و نحوه ی شناخت و ترسيم نقشه های 
صنعتی آن ها بررســی شود. تمرين هاي  پايانی هر فصل، تأكيدی مجدد بر آموزش و كاربرد آموخته ها در 

ترسيم قطعات است. 
اميد اســت كه اين مجموعه گام كوچكی در افزايش دانش و مهارت های هنرجويان رشته  نقشه كشی 

صنعتی به كمك  رايانه باشد. 
از همكاران محترم، هنرجويان و ســاير مخاطبان عزيز اســتدعا دارد نظرها و پيشنهادهای خود را به 
همراه اشكاالت و كاستی هايی كه می تواند در ارتقای كيفی و كمی محتوای اين كتاب ما را ياری دهد از 

طريق نشانی های پستی يا الكترونيكی  مندرج در شناسنامه كتاب اطالع دهند. 

مؤلف



توصيه هايي به هنرجويان

الف) توصيه هاي كلي
۱. پيش از ورود به كارگاه دست هايتان را با آب و صابون بشوييد.

۲. روپوش مخصوص كارگاه را بپوشيد. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تميز باشد.
۳. كفش هايتان را تميز كنيد. اگر از كفش مخصوص كارگاه استفاده مي كنيد آن را نيز تميز نگه داريد.

٤. در شروع كار ميز نقشه كشي را كاماًل تميز كنيد.
٥. وسايلي از قبيل گونيا، خط كش تي، و مانند آن بايد كاماًل تميز باشند هر زمان كه الزم شد آن ها را 

به روش مناسب تميز كنيد.
٦. برس مويي براي پاك كردن نقشه پس از پاك كردن با پاك كن در اختيار داشته باشيد هرازچندگاهي 

برس را بشوييد تا تميز باشد.
٧. كاغذ را با نوارچســب روي ميز نقشه كشــي يا تخته رسم بچسبانيد و قيچي كوچكي براي بريدن 

نوارچسب در اختيار داشته باشيد.
٨. هنگام كار بايد دســتتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنيد و يك 

برگ كاغذ سفيد اضافي زير دستتان بگذاريد تا نقشه كثيف نشود.
9. هر خطي را فقط با يك حركت در جهت توصيه شده بكشيد.

١٠. پس از كشيدن هر خط نقشه را با برس مويي تميز كنيد.
١١. پس از اتمام كار ميز را به حالت اوليه برگردانيد، چســب ها را جدا كنيد و در سطل زباله بريزيد، 

و ميز را تميز كنيد.
١٢. همه ابزار و وسايل نقشه كشي را سر جاي خود و به صورت مرتب قرار دهيد.

١٣. نقشه ها و ابزارها را در برابر عوامل فيزيكي مانند گرما و نور بيش از حد، حفاظت كنيد.
١٤. اگر ناگزير به استفاده از عينك طبي هستيد، حتمًا با عينك كار كنيد.

١٥. براي حمل ونقل ابزار از كيف مخصوص استفاده كنيد.
١٦ براي خريد ابزار و وسايل و براي اطمينان از كارايي آن ها با افراد متخصص به ويژه هنرآموز محترم 

مشورت كنيد.
١٧. نقشه هاي عملي در پايان هر توانايي را براي تمرين و كسب مهارت بيشتر در منزل انجام دهيد.



ب) توصيه هاي آموزشي
١. ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازه ي هنرآموز محترم باشد.

 ٢. پس از به انجام رساندن هر دستوركار آن را براي تأييد و ارزشيابي در اختيار هنرآموز محترم قرار
دهيد.

 ٣. در حل تمرين ها با هنرآموز محترم در تعامل باشــيد. مشــاركت و همكاري همكالسي هايتان نيز
مؤثر است.

٤. در صورت غيبت در يك جلسه مطالب و تمرين هاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهيد.
 ٥. همه ي نقشــه هايي كه در طول دوره ترسيم مي كنيد در محل مناسبي بايگاني كنيد تا بتوانيد بعدها

با دسترسي آسان به آن ها مراجعه كنيد.
 ٦. تمرين ها را، بي آنكه خود را تحت فشاري رواني قرار دهيد، بكوشيد تا آن جا كه مي توانيد حل كنيد

 ولي حتمًا نواقص و اشكاالت آن را بعداً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنيد.
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