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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی

برنامه ريزی تأليف »پودمان های مهارت« يا »كتاب های تخصصی شاخه ی كاردانش« برمبنا ی 
استاندارد  های كتاب »مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه ی كاردانش«، »مجموعه  هشتم« 
صورت گرفته است. براين اساس ابتدا توانايی های هم خانواده)Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسی 
 )Unit(تحت عنوان واحد های كار  صورت  به  هم خانواده  مهارت های  سپس  مجموعه  است.  قرارگرفته 
دسته بندی شده و پودمان مهارتی  با هم مجدداً  دسته بندی می شوند. درنهايت واحد های كار هم خانواده 

)Module( را تشکيل می دهند.
دسته بندی »توانايی ها« و »واحد های كار« توسط كميسيون های تخصصی با يک نگرش علمی انجام 
شده است به گونه ای كه يک سيستم پويا بربرنامه ريزی و تأليف پود مان های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظورآشنايی هرچه بيش ترمربيان، هنرآموزان و هنرجويان شاخه ی كاردانش و سايرعالقه مندان 
و دست اندركاران آموزش های مهارتی با روش تدوين، »پودمان های مهارت«، توصيه می شود الگوهای 
ارائه شده در نمون برگ های شماره )1(، )2(و)3( مورد بررسی قرارگيرد. در ارائه دسته بندی ها، زمان 
مورد نياز برای آموزش آن ها نيز تعيين می گردد، با روش مذكور يک پودمان به عنوان كتاب درسی مورد 

تأييد وزارت آموزش وپرورش در»شاخه كاردانش« چاپ سپاری می شود.
به طور كلی هراستاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت )M1وM2و...( و هرپودمان نيز به تعدادی 
برگ  نمون  می شوند.  ويژه )P1وP2و...(  تقسيم  توانايی  تعدادی  نيزبه  هر واحدكار  و  واحدكار)U1وU2و...( 
شماره  )1( برای دسته بندی توانايی ها به كارمی رود. در اين نمون برگ مشاهده می كنيم كه در هرواحدكار 
چه نوع توانايی هايی وجود دارد. درنمون برگ شماره )2( واحد های كار مرتبط با پودمان و درنمون برگ 
شماره )3( اطالعات كامل مربوط به هرپودمان درج شده است. بديهی است هنرآموزان ارجمند و هنرجويان 
عزيز شاخه ی كاردانش  و كليه  همکارانی كه درامرآموزش های مهارتی فعاليت دارند، می توانندمارا درغنای 

كيفی پودمان ها كه برای توسعه آموزش های مهارتی تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

P=Power  U=Uonit   M=Module

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب های درسی 

 فّنی وحرفه ای وکاردانش



مقدمه 

در حدود4500 سال قبل، نقشه ای بر روی خشت خام به دست آمده، كه بيانگر اولين فعاليت ها در زمينه ی تهيه ی 
نقشه بوده است. از زمانی كه انسان اوليه ساختن سرپناه را آغاز كرد، معماری نيزآغاز شد و به دنبال بروز اين پديده، طراحی 

ساختمان نيز مطرح گرديد. درنتيجه، نيازبه تهيه ی نقشه و تفسير و خواندن آن نيز احساس گرديد.
اصواًل پس ازشکل گرفتن يک ايده و طرح در ذهن، برای انتقال آن به ديگران ناگزيريم از وسيله ای كمک بگيريم كه 
به راحتی و وضوح كافی به ديگران منتقل شود. احتمااًل ابتدايی ترين وسيله ای كه به ذهن آدمی خطورمی كند صحبت كردن با 
ديگران در مورد آن ايده است و اين يکی از چند روشی است كه وجود دارد. اما اين روش هميشه كارساز نبوده و نمی توان 
همه چيز را از طريق گفتگو، به ديگران انتقال داد. چه بسا هر شنونده ای منظور ما را به گونه ای متفاوت دريافت می كند. در 
اين جاست كه طرح و ايده ها به شکل تصاوير و نقشه با عالئم استاندارد بر روی صفحه ی كاغذ ترسيم و نمايان می شود، 
كه زبان مشتركی است برای آنان كه با علم نقشه كشی سر و كار دارند. زيرا كاماًل مفهوم پيدا كرده است و به راحتی درک 

می  شود. اين درک و فهم مشترک، زمينه و زير ساخت الزم را برای اجرای پروژه ها فراهم می سازد.   
        

 نقشه، زبان افراد فنّی است. بنابراين، يک فرد فنّی بايد اين زبان را با تمام رموز آن بشناسد. به بيان ديگر از عهده ی 
ترسيم نقشه به طوردرست و اصولی برآيد و توانايی درک و خواندن آن را نيز داشته باشد. نقشه كشی ساختمان كاری فنّی 

و هنری است، به اين شرح:
1- بخش فنّی آن به رعايت نکات ترسيمی مربوط است. اين بخش را می توان در كالس درس فرا گرفت.

2- بخش هنری به زيبايی و تميزی ترسيمات ارتباط دارد. اين بخش با كوشش و تمرين مداوم به دست می آيد. 

دركتاب حاضر، تحت عنوان»مبانی نقشه كشی معماری« شامل شش واحدكار، در دسترس شما هنرآموزان و هنرجويان 
عزيزقراردارد. اين كتاب شامل مباحثی درمورد شناخت مواد و مصالح ساختمانی، انواع ديوارها، آشنايی با پالن و نحوه ی 

ترسيم آن، ترسيم نما و برش و شناخت پالن های شيب بندی بام و موقعيت است.
درعين حال از كليّه صاحب نظران، هنرآموزان و هنرجويان پژوهشگر درخواست می كنيم، نظرات سازنده ی خود را 

دراختيار مؤلفين قراردهند تا دربازنگری و اِعمال اصالحات پيشنهادی، سطح آموزش جوانان اين مرز و بوم ارتقاء يابد.
درآخر از كليّه عزيزانی كه در به سرانجام رسيدن اين كتاب، راهنمايی های خود را از ما دريغ نکردند تشکر نموده 
تأليف قدردانی و سپاسگزاری  برنامه ريزی و  از همکاری فراوان جناب آقای مهندس مختاری، كارشناس محترم دفتر  و 

می نماييم. 

مؤلفین
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