
ديوار سازي
پايۀ يازدهم

دورۀ دوم متوسطه

شاخۀ : كاردانش

زمينۀ : صنعت

گروه تحصيلي : معماری و ساختمان

رشته مهارتي :  كارهاي عمومي ساختمان

نام استاندارد مهارتي مبنا : بنای سفت كار درجه ١، كمک بنای سفت كار درجه ٢

كد استاندارد متولی : 9-51/23/1/4/1، 9-51/23/2/4/1

:  دیوار سازی ]کتاب های درسی[ 311225  / شاخٔه کاردانش ، زمینٔه صنعت، گروه تحصیلی معماری و ساختمان،  عنوان و نام پدیدآور 
رشته ٔ مهارتی کارهای عمومی ساختمان، برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی 
و حرفه ای و کار  دانش؛ مؤلفان: سید کاظم ساالری، محمدرضا جعفری نسب؛ وزارت آموزش و پرورش، سازمان 

پژوهش و  برنامه ریزی آموزشی.
تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.  : مشخصات نشر 

120 ص.: مصور) بخش رنگی(  : مشخصات ظاهری 
فروست                                       :     شاخٔه کار دانش

 978 -964- 05-1991-2  : شابک 
فیپا  : وضعیت فهرست نویسی 

مهارتی  استاندارد  کد   ،2 درجه  سفت کار  بّنای  کمک   ،١ درجه  سفت کار  بّنای  مهارتی  استاندارد  نام   : یادداشت 
51/23/1/4/1-9، 51/23/٢/4/1-9. کتابنامه

١ـ دیوارها، راهنمای آموزشی ٢ـ ساختمان سازی، راهنمای آموزشی  : موضوع 
الف ـ ساالری، سید کاظم ب ـ جعفری نسب، محمد رضا. ج ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی د ـ دفتر   : شناسه افزوده 

تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش هـ ـ ادارهٔ کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
TH  2201/  د 9  1392  : رده بندی کنگره 

373/ ک 9 /690 رده بندی دیویی          : 
3104627  : شمارۀ کتاب شناسی ملی 

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی محتوا و نظارت برتألیف: دفترتألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش
نام کتاب: دیوارسازی ـ 3١0١04

مؤلفان: سیدکاظم ساالری   ،  محمدرضا جعفری نسب
ویراستار فّنی  : کمیسیون تخصصی رشتهٴ ساختمان

آماده سازی و صفحه آرایی: سعیده محمدتقی سرابی
رّسام: محمد جعفری نسب

عکاس: شیما السادات ساالری
نظارت برچاپ وتوزیع: ادارهٴ كل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 

تهران: خیابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارهٴ 4 آموزش و پرورش)شهید موسوي( 
تلفن: 9ـ8883١١6١ ، دورنگـار : 88309٢66 ،  کد پستي: ١584747359 

www.chap.sch.ir :وب سایت
ناشر: شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران: تهران ـ کیلومتر١7جاّدهٴ مخصوص کرج ـ خیابان6١ )داروپخش( 

ـ  375١5          تلفن: 5    ـ 44985١6١، دورنگار: 44985١60، صندوق پستی:١39
چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص« 

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اّول ١395

حق چاپ محفوظ است.

ISBN   978 -964 - 05 - 1991 - 2    ٩٧٨ -964-05  - 1شابک  ٢-٩٩١ 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                 نام کتاب:               دیوارسازی ـ 3١١٢٢5
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                    پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
سیدکاظم ساالری   ،  محمدرضا جعفری نسب )اعضای گروه تألیف( ـ کمیسیون تخصصی رشتهٴ ساختمان )ویراستار فّنی( شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی              مدیریت آماده سازی هنری:   
سعیده محمدتقی سرابی )صفحه آرا( ـ محمد جعفری نسب )رّسام( ـ شیما السادات ساالری)عکاس(            شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                               نشانی سازمان:  
ـ 8883١١6١    ، دورنـگار  : 88309٢66 ،  کـد پستی   : ١584747359  تلفن  : 9   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
ـ کیلومتر ١7 جادٔه مخصوص کرج   ـ خیابان6١ )داروپخش( شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی ایران : تهران                                              ناشر :   

ـ 44985١6١،    دورنگار: 44985١60، صندوق پستی: ١39ـ 375١5 تلفن :5   
                                         چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«

چاپ سوم ١399              سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید ، از نیروی 
انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید .

ُه« َس ِسُرّ امام خمينی »ُقِدّ



  همکاران محترم ودانش آموزان عزیز:
پیشنهادات و نظرات خود را دربارهٴ محتوای این کتاب به نشانی 
 تهران - صندوق پستی شمارهٴ 4874/15 دفتر تألیف  کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای وکاردانش، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.medu.ir      )پیام نگار )ایمیل

                         www.tvoccd.medu.ir                        )وب گاه )وب سایت



 

مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی1

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« 
بررسی  و  موردمطالعه   )Harmonic Power(توانایی های هم خانواده ابتدا  براین اساس  صورت گرفته است. 
 )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 بیشترمربیان، 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. درارائه 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 ارجمندو 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=Unit   M=Module

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
دفترتألیف کتاب های درسی 
 فّنی وحرفه ای وکاردانش



مقدمه 

کتاب حاضر با عنوان دیوار سازی ، بر اساس استاندارد مهارت ساختمان سازی تهیه شده است . کوشش شده تا مطالب درسی 
همراه با تصاویر به صورت خود محتوا )روش پودمانی( تدوین شود تا امر یادگیری را آسان تر نماید.

اين كتاب مشتمل بر سه واحد كار است :
واحد کار اول شامل نکات ایمنی در دیوار چینی ، آشنایی با انواع دیوار ، اصول چیدن دیوار ، آشنایی با دیوار گچی و انواع 

آن ، اصول اتصال دو دیوار به هم ، اصول ساختن دودکش و اصول دیوار چینی در انواع مختلف است .
در واحد کار دوم اصول ایمنی در ساختن نعل درگاه ، انواع نعل درگاه ها و اصول ساختن انواع نعل درگاه مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته است .
ابعاد و   ، نقشه  پنجره در  ، عالئم اختصاری درب و  پنجره  ایمنی در نصب چهارچوب درب و  واحد کار سوم شامل اصول 
نصب  اصول   ، پنجره  و  درب  چهارچوب  انواع   ، آستانه  بدون  و  آستانه  با  درب های   ، پنجره  و  درب  استاندارد  اندازه های 

چهارچوب درب و پنجره ، انواع سنگ قرنیز و ابعاد آن و اصول نصب قرنیز است .
متناسب با واحد کارهای سه گانه کارهای عملی پیش بینی شده است و فراگیران موظف هستند تا با راهنمایی های مربیان خود 

کارهای عملی را در زمان های تعیین شده انجام دهند . 
روش اجرای کارهای عملی بدین صورت است که پس از توضیحات هر کار در قسمت مربوط به مراحل اجرای کار، ابتدا از 
فراگیران می خواهیم وسایل و مصالح مورد نیاز هر کار را تحویل گرفته و با توجه به نقشه کار به صورت مرحله به مرحله کار 

عملی را انجام دهند .
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