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             عنوان و نام پديدآور :  مكانيكال دسكتاپ جلد دوم ]كتاب هاي درسي [: رشتة مهارتي نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه:

                                           رشتة مهارتي 318-102-12-1 برنامه ريزي محتوا و نظارت بر تأليف دفتر تأليف كتاب های درسی فني و
                                       حرفه اي و كاردانش؛ مؤلف سعيد آقايي؛ سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.

          مشخصات ظاهري        :    180ص.: مصور )رنگي(.
                      فروست     :   شاخة كاردانش؛ شمارة درس نظري 0588/2 و عملي 0589/2

                         شابك     :   2- 978-964-05-2176  
    وضعيت فهرست نويسي     :   فيپا

                     يادداشت     :   زمينة صنعت: گروه تحصيلي مكانيك: زيرگروه ساخت و توليد
                    يادداشت     :    كد رايانه اي رشتة مهارتي 6101: نام استاندارد مهارتي مبنا كاربر مكانيكال دسكتاپ درجه 2: كد 

                                        استاندارد متولي 0-32/13/2/1                          
                       موضوع     :   نقشه كشي رقومي

                       موضوع     :   نقشه كشي-- نرم افزار
                 شناسة افزوده     :   آقايي، سعيد، 1342-

كاردانش   و  فني و حرفه اي  درسی  كتاب های  تأليف  دفتر  آموزشي،  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان     : افزوده      شناسة            
        شناسة افزوده     :    سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

             رده بندي كنگره      :    GA 139/م7 1390
              رده بندي ديويي     :   373

      شمارة كتابشناسي ملي     :   4747432



 وزارت آموزش و پرورش 
 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

برنامه ریزی محتوا و نظارت برتألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای  و کاردانش 
نام کتاب/کدکتاب: مكانیكال دسكتاپ )جلد دوم( - 609/28

اعضاي کمیسیون تخصصي: غالمحسن پایگانه، عزیز خوشیني، ابوالحسن موسوي، محمد خواجه حسیني، حسن عبداهلل زاده، 
حسن امیني، احمدرضا دوراندیش

مؤلف: سعید آقایي
ویراستار ادبي: محمدباقر خسروي

نظارت بر چاپ و توزیع: ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
تهران: خیابان ایرانشهر شمالي- ساختمان شمارة  4 آموزش و پرورش)شهید موسوي(

تلفـن: 9-88831161 ، دورنگـار: 88309266 ،  کد پستي: 1584747359 
www.chap.sch.ir وب سایت

مدیر هنري: محبوبه آقاحسیني
مدیر فني: معصومه بازاري اسفندآبادي

صفحه آرا: محبوبه آقاحسیني
رسام فني: سعید آقایي

نسخه پردازان: ابوالفضل بیرامي، مسعود رژدام
طراح جلد: محبوبه آقاحسیني 

ناشر: شرکت چاپ ونشر کتاب های درسیایران: تهران ـ کیلومتر 17 جاّدة مخصوص کرج ـ خیابان61 ) داروپخش( 
                 تلفن: 5 ـ 44985161، دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139ـ 37515

چاپخانه: شرکت چاپ ونشر کتاب های درسیایران »سهامی خاص«
نوبت و سال چاپ: چاپ سوم 1395

   حق چاپ محفوظ است. 

 ISBN 978-964-05-2176-2     978-964-05-2176-2شابك

همکاران محترم ودانش آموزان عزیز:
 پیشنهادها  و نظرها ي خود را دربارة محتوا ی این کتاب به نشانی: 

تهران– صندوق  پستی شمارة  4874/15 دفتر تألیف  کتاب های درسی 
فنی وحرفه ای  و کاردانش، ارسال فرمایند.

                 tvoccd@roshd.ir                                   )پیام نگار)ایمیل
www.tvoccd.medu.ir                          )و ب گاه )وب سایت



شــما عزيزان كوشــش كنيد كه از اين وابستگي بيرون آييد 
و احتياجات كشــور خودتان را برآورده ســازيد، از نيروي 
انســاني ايماني خودتان غافل نباشــيد و از اتكاي به اجانب 

بپرهيزيد.
امام خمیني »قّدس سّره الّشريف»



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 درسي رشته هاي مهارتي شاخه  ي كاردانش، مجموعه ي 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 
شــده اســت به گونه اي كه يك سيســتم پويا بر برنامه ريزي و تأليف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي 

دارد.
بــا روش مذكــور يك »پودمان« به عنوان كتاب درســي مورد تأييــد وزارت آموزش و پرورش در 

»شاخه ي 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 شاخه ي كاردانش و كليه ي عزيزاني كه در امر توسعه  
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 تألیف كتاب های درسی فني  و
 حرفه اي و كاردانش 



فهرست
عنوان                  صفحه

1 واحد كار دوم:           

9 توانايی ايجاد نماهای ترسيم         

38 توانايی نقشه كشی و حاشيه نويسی پيشرفته        

واحد كار سوم:                                                                                                            75

76  توانايی مونتاژ كردن قطعات         

توانايی ايجاد قطعات استاندارد                                                             112



عنوان توانايي
زمان

جمععملينظري

61016   ايجاد نماهای ترسيم

4711   نقشه كشی و حاشيه نويسی پيشرفته

واحد كار دوم: ايجاد نماي ترسیم نقشه كشي و حاشیه نويسي

هدف كلی: ترسيم نماها، تهيه نقشه هاي برش، نقشه كشي و حاشيه نويسي ◄




